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MALEISCH-NEDERLANDSCH

WOORDENBOEK
^

E
, de letter tja (U), 29^ of V addi-

tioneele letter van het mal. alphabet, van

het door Marsden gewijzigde alphabet de 6®,

hebbende een' gemengden klank, overeenko-

mende met de vereeniging van de neder-

landsche t en
j

(tj.).

Vr^ t|&, z. tjak.
V

•X- L jL^'N^ tjabi, naam van zeker soort van

schelpvisch of zeegeivas. — [L.

bew.].

i/^oV^^j mentjaboet, uittrekken, uitruk-

ken; mentjaboet pedang, den sabel

trekken; ditjaboetnja tjintjin daripada

djarïnja, hij trok den ring van zijn- vinger;

maïn tj., een-en-twinlig spelen, aldus ge-

noemd, omdat bij de Mal. de speelers de

kaarten, die zij noodig hebben, zelven van

onder den stok, die op een schoteltje ligt

en rondgaat, uittrekken.

^^2^>\,^ tjabit, z. tjabik.

^y^s^ tjabar, niet durvend; bang om iets

te doen; bloode; als interj., om iemand

tot iets aan te hitsen, ongeveer zooveel als:

gij durft niet! bange vent! en dergelijke.'

^_> V''N^ tjabir, van geweven stoffen, papier

en dergelijke gescheurd van een zeker

punt tot naar onderen toe, (z. tjabik);

tjöbar-tjabir, gescheurd met verscheiden-

heid, aan flarden (men.: tjoêbar-tjabir,

T.).

i^vj^ tjabang, tak, twijg; van rivieren

tak, zijtak, arm; zijwaartsche (niet

oprechte) gezindheid; nientjaban^, takken of

twijgen schieten; van rivieren zich in takken

enz. verdeden: bertjaban^, takken enz. heb-

ben; hati b., dubbelhartig , ingatan b.,

verdeelde gedachten,

^ L
,

jL^ V^'^^^ tjabak, batav., de vogel capri-
• **

mulga,— [B,]. — tjabok, soort

van geitenmelker. — [L. bew.].

C
,

Q ,^^V^N^ tjaboek — pers. CJoU- —

,

zweep; mentjaboek, zweepen.

L. Q_^ V^N^ tjabok, hoogste graad van Ie-

pra.

ÏIAL.-NBDERL. WOORDENBOEK. DEEL. II.
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Li>»_S V^^ tjabik (iu Men. 't gewoonc woord,

T.), meer gebr. tjarik enz. en

gewoonlijk tjabit, verscheurd; aan stukken

gescheurd; mencabik, verscheuren; aan

stukken scheuren; tjöbak-tjabik, aan flarden

gescheurd.

/ jOu^ tlal^oel, vermetel, roekeloos, stout;

brutaal; pochend, snoevend; schaamte-

loos, onbeschoft; niets ontziend; mentjaboel,

vermetel em., behandelen; vermetel handelen;

tertjaboel, vermetel enz. behandeld,

^ ^ ^\->^ tjaboe, w. sum., iets ontvreemden,

onder den sebijn van het ie willen

zien. — [N.].

-K- <X^v.I^ tjaboeli, men., in rep en roer

van een menigte.— [T.].

¥: ^ v^f"^ tjabati, mineeren, — [L.].

-^Vi^ I. tjabai (skr. tjawja, T.), 5faar^

peper (cubebe), in die bet. ook wel

tjabai djawa; voorts zelden = lada

tjïnjji. — *tjabé, batav. (jav., T.), spaan-

sche peper (bal. tabja, T.); tj. djawa,

lange peper, — [B.].

*II., naam van een' vogel. — [L. bew.j.

L * jV^N.^ . mentjatoe, iets in eens moeten

geven of betalen of iemand dat moe-

ten doen; geven of betalen bij gedeelten of

op rekening; personen, paarden en derge-

lijke op rantsoen stellen.

^ (^;>o V.^fc. tjatoet, batav. uit 't jav., fan-
***

getje waarmede men den baard

nittrekt. — z. angkoep. — [ï.].

-X- ÖV.^:^ tjatar, pok; pokken, — [R.].

o V^>^ I. tjatoer— skr. tjatoerangga (een

geheel leger, bestaande uit voetvolk,

ruiterij, elephanten en strijdwagens; schaak'

spel) — schaakspel; bcêwah tj., de stukken

van het schaakspel; papan tj., schaakbord,

I

II. (jav., ï.), spreken; zeggen; gesprek;

\

gezegde. — [L. bew.].
i

^ ^ L il_y V-^s^ tiatoek. stok, die bij het kolven
V*

gebruikt w^ordt; instrument, dat

\
de mijnwerkers gebruiken.— [P.].

• i Q, y Vrs^ I., mentjatok en, minder goed,

1

menjatok, schielijk of met eenige

I
vaart, dus met eene zekere kracht nederslaan,

I
zooals bv. de bek van een' pikkenden vogel,

de haan van een geweer, de hamer van eene

i
klok; schielijk enz. nederslaan op iets;

I

I

pikken; tikken; schielijk enz. nederslaan op
\

iets enz., doedoek t^rtjatok, ternederge-

slagen zitten; mentjatokkeii en, minder

goed, menjatokken , doen schielijk enz.

nederslaan; schielijk enz. nederzetten; neder-

plakken,

II., schep met de holle hand. Men rekent,

dat er twee op een kal of leng gaan; tj.

nasi, spaan om rijst te scheppen; roempoet
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tj. ajam, naam eener soort van gras, dat

in de geneeskunde gebruikt wordt.

III. of tjötok, hef bovenlijf vrij opgericht

hebben, zonder tegen iets geleund te zijn. —
Sommigen willen het tweede inz. voor kleine

vogels gebezigd hebben; z. tj^ratok.

^A VV^'^ z. tjatto.

^ /ï^s./O V.!^ tjatëkaii, vlug, helder van

begrip en verstand; spoedig be-

grijpen wat gezegd of geleerd wordt,— [R.].

VjZbfci. I. tjatja, soort van versnapering,

^^^ bestaande uit stukjes deeg, die in

water gekookt en dan met eene zoete saus

gegeten worden. Zijn die stukjes rond,

dan heelen zij tjatja halïja; terwijl zij in

den vorm van langwerpige vierkantjes tj.

anak ikan genoemd worden.

* II., batav. (z. tjatjah), familie; huisge-

zin.'— [B.].

^-^*^ > inentjatJi, op indische vaartuigen

^^ de voorschoot van een zeil aandraaien

en beleggen in de telinga lmau; kajoe tj.

of p^ntjatji^ gereedschap daarvoor; korte

stok; knevel; draaier.

^^^^^ V ^^*^ I. tjatjat, gebrek; fout; smet, vlek;

iets leelijks; iets berispelijks;

mentjatjat, een smet enz. teweegbrengen;

leelijk staan; tnentjatjatken, gebrekkig, fou-

tief, leelijk ofberispelijk doen zijn of noemen.

*1I., w. sum., een likteeken; iets bederven,

kapot maken. — [N.].

^j:^ vjv^ I. tjatjar— pers. Cj^^f- tjatjak—
,

de kinderpokken. — Meer gebr.:

k^toemboh of k^toeriibohan; tj. aj^r,

de mazelen.

IL, gedurig van plaats veranderend, zooals

bv. een tol, vóór dat hij tot staan komt;

rondhuppelend, zooals bv. een wild paard,

dat afgeleid wordt: ongestadig; mentjaijar,

steed van plaats veranderen enz.

i*j::^U^ I. tjatjin^, worm— lumbricus—

;

ingewandsworm; fijne wortels,

waarmede de rankende gewassen, bv, de

sïreh, de klimop, de aardbei, zich vast-

hechten; tj. g^lang-2, worm met ring, de

gewone aardworm (z. onder gelang, T.);

tj. pïpih, lintworm.

#11. (batav., T.), de staart dien de chi-

neezen dragen, ook k o en tj i r en konde

genoemd. — [R.].

-X- ^_ Q^^ V^s^ L tjatjap, onfeilbaar.— [R ].

#11., batav. (uit 't jav., T.), betten, nat

maken [het hoofd]; water of sap uit boomen,

bladeren of bloemen, om het hoofdhaar nat

te maken. — [B.]; tj^tjab, water uit den

pisangboom. — [R.].

L-Jip^V^^ I-. mentjatjak, lange, puntige

voorwerpen in iets (bv. den grond)

steken,

V
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^ IL, balav., prikstok; prikken, — [B.]»

i
y^"^ y^N^ tjatjil, klein in zijn soort, zooals

bv. een kindersabeltje; te klein voor

een doel, zooals bv. eene giek in stede van

eene barkas, een krot in stede van een paleis,

een kleine man voor eene groote vrouw;

van iets, dat even groot moet zijn, als iets

anders, bv. een van een span paarden.

^ ,S- '-^"^^ mentjatjan , zich in het spreken

of handelen vergissen, zooals bv.

iemand die de kaarten in het kwispedoor

smijt en op de tafel spuwt, of den bril

zoekt, dien hij op zijn neus heeft; zich

verspreken.

^ ÉJIlSikViiiC:^ tjatjo, w. sum., onrustig; altijd

in beweging; heen en weder loopen;

half werk doen. — [N.].

<Ji£X. viS^ I-> luentjatjah, prikken; beprikken;

tatoeeeren'.

* II. t}at|ah) Jav,, hoeveelheid; getal; re-

kening; optelling, — [C.]; z. tja tja II.

At^vJ^^ tjadlr, pers., tent; paviljoen:

mantel; tafelkleed; gordijn; sluier;

floers.

^
t J^<3^^-^!^

tjadas (soend., T.) en wadas

(jav., T.), batav., harde aard-

korst.

pt>\^ tjadaiig of tjagar, al wat voor een

bepaald doel in een* lateren tijd be-

stemd of afgezonderd wordt en waarop men

'l^ staat kan maken, zooals bv. een gedeelte

van zijne inkomsten voor tegenspoeden, eene

positie waarop men na een' ongelukkigen

slag kan terugtrekken^ versche paarden op

een station; noodhulp; reserve; appeltje voor

den dorst; spaarpemiing; mentjadan^, voor

een bepaald doel in een* lateren tijd bestemmen

of afzonderen: mentjadang tcêwa, iets voor

zijn oude dagen afzonderen. — ^tjatjadang:)

jav., huwelijksgift, die de bruid aan den

bruidegom geeft. — [L.]; tjatjadoen^, jav.,

eetwaren of andere voorwerpen die men voor

iemand gereed houdt of bestemt, — [L.

bew.].

-X- L, ^ ^n V^>^ I. ^adik, men., de zwaarden

of vlerken van een vaartuig

(Bisajasch tadik), — [T.].

II., batav. (balin.), kakebeen. — [T.].

¥: / C t3 \j2^ tjadai
, fopperij; bedriegerij ;

verward; in wanorde. — [L.

bew.]; schertsen.— [C.]; tjade, batav., mis;

geheel verkeerd; in de war. — [B.].

jVp^tJara (jav., T.), stijl; manier: wijze;

mode; aard; gebruik; tj. malajoe, ma-

leische manier; op zijn maleisch; tj. an dj ing,

hmidenmanier; tj. bahasa, manier van

welvoegelijkheid; fatsoenlijk.

c '

>>^Vi^
tjaroe, alleen in padjoh dan ijaroe.
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iV^^ . mentjari en nieii^ahi^ri , zoeken;

opzoeken; opsporen; navorschen; tjari-

Jan, wat gezocht eiiz. wordt; wat gezocht

enz. en gevonden is; verworven goed;

pentjari, wie zoekt enz.; wiens gewoonte

het is het te doen; wie met ijver tracht

iels Ie verdienen; pentjarijan, zoekiny;

opsporing; navorsching; koslwinning; bedrijf,

L ** J iV^!s^ tjaroet, vuile laai; onzedelijke

taal; vuiligheden; luentjaroet, vldU

bekken; metitjaroêti , mei vuile taal beje-

genen; tj&rcètaii, vuilbekkerij j ook als

volbrachte handeling, d. i. de vuile taal, die

uitgegooid is; peiitjaroet, vuilbek; pertjft-

rct^tan , vuilbekkerij.

^ L **J i x^^s^ tjarot, maaien; afmaaien; af-

oogsten; maaimes, — [L.]; gul-

zig; vraatzuchtig ; pentjarot, gulzigaard;

vraat, — [L. bew.].

•X- L,*U Jvü^ t)arit, aanbruischen; aanbrul-

len, — [L.]; hinneken. — [C.].

O V^^^ tjarang, loot van rankgewassen,

^^
zooals bv. van de sireh- of peper-

rank; mentjarang, de looten of bladeren

van rankgewassen (bv. van de gambier-

rank) afplukken; sïreh tj., sirehbladen van

de looten of nog aan de looten, die beter

zijn dan de sïreh k^rakap, die niet lange

stelen aan de rank zelve uitschiet; tj&ran^an,

wat tot een loot enz. betrekking heeft;

sïreh tj. == sireh tjarang.

•H' C ^vj::^ tjaring , iets dat niet bestaat;

onbestaanbaar; fabelachtig; fabel;

onwaar; verdichtseL — [R.].

X L^3 y-'"^ 1- tjarap, omtrent = gasit,

wenken; zoetjes aanstooten, —
[L.]; tjarap-2, wenken; een teeken geven,—

[L. bcw.].

^11. en tjarip; k^ris tj., zijn kris

gleed uit, raakte verkeerd gesteld, — [L.].

, llieiitjarak, men., uifslurpen

een ei bv. — [T.].

C 3 }^ ^*^ tjaroek, diepe keep, bv. in een*

boom, om er het sap, hars of

de gom te doen uitvloeien; nis in een berg-

wand; mentjaroek, boomen diep inkeepen,

om er het sap, hars of de gom te doen

uitvloeien; houtwerken kantrechten^ door ze

op kleine afstanden in te keepen en daarna

te behouwen.

4f L^ 5
tjarok, slurpen; gulpen, —

[L.] ;
gulzig zifÊ; zwelgen; slem-

pen, — [L. bew.]; vgl. tjarak (T.).

(^ ( Ars^ I. tjarik, z. t|abik; setjarik ka-

pan, naam van een' nachtvogel,

die een geluid maakt, alsof men linnen

scheurt, dat men in de nabijheid vaneen*

zieke als de verkondiging van den dood

beschouwt.

#11., jav., schrijver, — [C.].
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« III., w. sum., draaien; wiel draaien (?).

Lontar di tjariek, gedraaide idjoe. —

[N.].

"^ A y-^ tJSrain en atjaram, [rouwring. —

-K- /j iv..p^ tjarau, w. sum., schreeuwen;

leven maken, — [N.].

tjaroei, naam van een' boom,

van welks minder sterk hout

planken gemaakt worden.

•¥r7$ \\s:^Ê^ tjarah, helder; zuiver [nam. een

glas, spiegel]. -^ [L. bew.]; z.

tj(?rah (T.).

i Q,p.Vw^ tjaiig:ap, soort van gaffel aan het

einde van iets, zooak bv. van

een' stok, om meer steun in den grond te

hebben, of als de gaffel omhoog steekt, om

er iets in te kunnen leggen; van een' balk

inkeping aan het boveneinde, waarin een

andere balk komt te liggen; bertjan^ap,

geland zijn.

C 3 V-*^^ I. tjapa, naam eener soort van

wilde salie — conyza balsamifera.

IL, soort van hol- of bol-spel met drie

stukken geld, die hol en bol geklopt zijn.

* III., batav., de bepaalde plaats, waar de

partijen van een tweegevecht staan moeten;

*tpunty van waar men in spelen moet werpen

of beginnen te loopen, enz.— [T.] ; betjapa,

zich aansluiten aan iets of aan elkander,

bv. van twee vlakke handen, die men tegen

elkander houdt. — [H.].

-¥: C^3 V ^^^ tjapi, eene vrucht, met een' dik-

ken gelen bast, in vorm en smaak

overeenkomende met de manggis; doch

rinsch en lekker. — [R.].

(1) Wat is dat?

tjapat, w. sum., bereiken. —
[N.].

-X- 1^^^^ VJN^ tjapit, tang.— z. s^pit.— [L.].

^ iiVji^ I- tjapan^, vorksgewijs. — vgl.

tj abang. — [L. bew.]; wijd uit-

gespreide hoorns hebbend.— [C.].

V- m'iV^ tjapoen^, batav. uit 't bal., het

juffertjeinsect. — [ï.].

^ § L^N^ tjaping:, plaatje, meestal van eenig

metaal, om de schamelheid der kleine,

naakt loopende, meisjes te bedekken; de

overal, waar de kram van een hangslot

door komt; tj. belakang, de spiegel van

een vaartuig.

L Q ^Vv^^ . mentjapak, gering achten; niets

geven om iets.

^ L^ Q^^V-^v^ I. tjapoek, zijjie naaktheid

laten zien, als eene beleedi-

ging.— [{:.].

^ II., men., pokdalig (T.).
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C^x .^ V^*^ I. tfapik, van een' arm of
*

been krom en lam*

II, vermoeid (vgl. tjapè).

^ \ *> \^^^ tjapal, malak., zooien , op eene

bijzondere wijze aan den voet

bevestigd, zooals de Arabieren ze dragen;

sandalen. — z. (Js6,

^^ Q X^ V^v^ tjapelok, batav., happen;

inslikken. - [B.] ; uit 't bal.,

Z. ook 4>lAr!- (T.).

^ ^ §V^^ tjapah) men., ronde houten bak

om iets in te wasschen (bat.

sapa). -. [T.].

J ^^ Vfs^ . nientjapai, mei de hand vallen;

(pijpen; ditjapainja taiigaiiiija, zijne

hand werd door haar gevat, d. i. zij

vatte zijne hand; peutjapai, wie met de

hand vat; handgreep; greep; afstand, op

welken nog iels met de hand kan bereikt

worden, en inz. hoogte van de voeten tot

aan het einde van den verticaal uitge-

strekten arm, wordende gerekend te zijn 5

basta; sepentjapai, zooveel als men in

eens met de hand heeft gegrepen of kan

grijpen; eene hoogte van 5 hasla.

-X' / -i vj:^ tjape, batav. (jav., T.), vermoeid;

beu.--[\l].

^-(JL/U^ pka, men.,: tadi.~ [T.].

^ i
,

^ ^ V^^ tjaki, de schuld aan een ander

geven. — [L.]; t|aki-2) onver-

ivachls; onvoorziens; toevallig, — [R.].

i**^ V^^ tjakat, driest; vrijmoedig.

^J$\j^ tjakar, krab; wat omgekrabd is;

meutjakar, krabben met de klauwen

of nagels; omkrabben, zooals bv. eene kip

den grond; tj. ïtïk, naam eener plant —
cotyedon laniala {laciniala) — goed voor

kataplasmen op het hoofd van kleine kin-

deren; tj. ajam, soort van spritsgebak;

hanepooten (slecht schrift); tjakar-balar

gekrabd, met verscheidenheid.

•X- i.3 Vp^ fjakang', vast; strak. — [C.].

C Qj5 V£^ tjakap,jt>/aa/; meutjakap,pa^(^n

over iets; zich in slaat verklaren,

iets te doen; durven; zich genegen of

bereidvaardig verklaren iets te doen; iets

op zich nemen; doen een voorstel omtrent

iets, dal men denkt te doen; tj. angin,

onnutte praal; wind; bluf. (z. sanggoep).—
*tjakep, batav., knap; deftig; vaardig;

bertjakep, op zich nemen. — [B.].

L«^j5 V*2:^5 nieiitjakoep, happen; happen

naar iets.

•^(^_öj> V^>^ . batjakak, men.,: b^rk^la^
'"

lH.-[T.].



/^ f<uU-

Éj vJifc.j mentjakau, schielijk grijpen met

de volle hand, of met de klauwen,

zooals bv. een tijger.

A-S V.^^ tjakah, van den gang van iemand

met groote schreden,

LLS \j^^ tjagoe, fy't; vingerverzwering; men-

tjag^oe, verzweren.

S\^ tjagar, z. tjadang.

CJL5 V^a*. I. tjagak, de voet of de onder-
***

stukken, waarop instrumenten en

andere voorwerpen, bv. draaibassen, zware

donderbussen , enz. moeten geplaatst wor-

den, om er zich van te kunnen bedienen;

tapstoel.

^11., batav. (jav., T.), gekeept, geland

of gevorkt hout; haak. — [B-]*

.

j
V^'^ I., tjöèloe-tjala of tjöla-tjala, hier en

daar snappen inz. met onwaarheid.

^f IL, batav. — port. chale — sjaal;

halsdoek. — [B.]. — z. J Li:».

^^2>oL^. tjalit, wat afgeveegd is of wordt;

veeg; gewoonlijk tjëlet; luentjalit,

stoffen die aan iets zitten, zooals bv. stroop,

natte kalk, boter of dergelijke aan een'

vinger, aan een' spaan of dergelijke vegen;

afvegen aan iets; z. palit en tjolek.

jL^ tjalar, schram, zonder bloeding.

ijViih.» peii^jalaiig, roofschip; oorlogs»
( \*

vaartuig. — [L.].

jfLj\^ tjaloei^, scheppertje gew. van een

stuk bamboes met een touw er aan,

zooals men op de vaartuigen gebruikt, om

water in kleine hoeveelheden uit de water-

vaten te scheppen.

i) VJ::^ I. tjalin^, gewoon te liegen; leugen-

achtig; tjölang-tjaling, hier en daar

snappen, inz. met onwaarheid.

*1I., batav. uit 't bal., slagtand. — [T.].

L
,

JL-JL^'**^ tjalak, ivelbespraakt; wel ter

taal; vaardig in het antwoorden.

^ C-^X-J Vv^s^ tjalik, w. sum., zien; pen-
***

tjalikaii, blik (z. tjelek, T.).—
[N.].

^ L
,

JlJ Vj:^ tjalek , nabij; waarschijnlijk.—
[R.].

X- ^^;,/s^ v*2^ I. tjamat, batav., inlandsch
***

opziener. — [B.]; onderopzich-

ter. — [L. bew.]; uit 't soend. (T.).

* IL, w. sum., een zwaar gewicht om goud

te wegen, volgens opgave een pikol.— [N.].

:^v) L^s^ tjamar, naam eener soort van

meeuw — vgl tjentjamar (T.);

mentjatiiar, grijpen en wegvoeren; rooven

enz.

"^ /*^\s^., tjamin-^, kleine zure vrucht,

ook tj^rmai genoemd. — [L.

bew.].

^iJu^l.::^^ tjaniih, w. sum., oijwa; onge-

veer. — [N.].
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yi vj^ I. tjanar, naam van een' boom

met goed hout.

^^11., salsaparil (vgL soend., T.).— [R.].

iiiVj^^ tjanang, diep koperen bekken, met

een' knop in het midden, waarop

met een' elastieken knuppel geslagen wordt,

dienende ter omroeping van bekendmakingen;

omroepersbekken; bij het weven: == kajoe

pandjang, de paarden van den kam, ook

wel het 6a/aw.y*e genoemd (z. onder kajoe);

. mentjanaiig^, bij bekkeslag bekend maken

of omroepen; tj&nang^an, wat bij bekkeslag

bekend gemaakt enz. is; peiitjanang, wie bij

bekkeslag bekend maakt enz.; wiens beroep

het is; omroeper; pentjé^nang^an, bekend-

making of omroeping bij bekkeslag.

/ Jvj:^ tjanai (uit 't Tamil, T.), sUjpin-

strument dat om eene as draait in

't alg.; draaislijpsteen; draaiwetsteen; nien-

tjanai, op een tj. slijpen; of wellen; deeg

plat maken met een rolhout; meialen pletten.

IJI^aU^ tjawat, gordel, die om de len-

denen geslagen en lusschen de

beenen door gehaald wordt, om de schaam-

deelen te bedekken, vervangende bij som-

mige indische volken den broek; nientjawat,

tusschen de beenen of iets anders doorhalen;

onder iets doorhalen; andjing b^r tjawat

ëkor, een hond, met zijn staart tusschen

de beenen; k^mcêdi tj., oorspr.: roer,

waaronder een touw heengeslagen is, zooals

van de chineesche jonken en sommige in-

dische vaartuigen; roer op de europ. wijze.

/>M^V-^ tjaoes, van het aangezicht of

den neus scherp door vermagering.

K ff^jV^ tjawis (jav., T.), gereed; toe-

bereid; klaar gemaakt.— [R.].

C #vj^ tjaocMg;, ingevallen, zooals bv. de

^" wangen.

^ #^2^ tjawanj, jong, zacht twijgje. —
&

z. tjabang.

C^^ A^^s^ L tjaiwak, naam eener soort van

wikke; kuiltje aan het menschelijk

lichaam; tj. pïpi, kuiltjes in de wangen.

^11., speld.— [L.].

.J^V^tjaoel, soort van lange^ smalle

doek, van fijn indisch linnen^ die

om het lijf geslagen wordt (vgl. bal; en

boeg. tjaoeloeq, T.).

^^V2:^ tjawau — oorspr. chin. (thee-

kopje, T.)—, drinkvat; kopje [zonder

voet]; pinggan alas tj., het schoteltje,

dat bij een kopje behoort; tj. pinang,

soort van kopje* of bakje in eene sireh-

doos, Ier bewaring van de pinang.

jjl^.^, tjah — oorspr. chin. — , thee, —
z. tëh en <)Ü5.

cN V ^s^ tjahar, spuitvormige ontlasting;

mentjahar, purgeeren; pentjakar,

wat purgeert, purgeermiddel, purgatie.
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iAvjiÉi. tjahang^, z. tjampah-tjahang.

/ ^ Vrs^ tjajoe, vierkante matras, om er

op te zitten.

L^Nw tjair, vloeibaar, dun, niet gebonden

(bv. soep); van koffij, Ihee en der-

gelijke slap; van eene handeling, een' naam

en derg. ruchtbaar; wereldkundig. — ^ tja-

Jer, batav., dun, vloeibaar; helder. — [B.].

JiL) vJ^ 1' tjSingj öaw stukken of flarden

gescheurd; stuk van iets, dal aan

stukken of flarden gescheurd is; men-

tjaiilg^) aan stukken of flarden scheuren;

t|ö^waiig;-tjainjj^, overal in flarden.

#11., hoeveelheid padi van 200 bossen,

wegende ieder 20 pond. — [H.]; batav.,

padimaat van 40 sangga of 200 gèdèng.—
[B.]; padi s^tjaèng = 40 sangga = 200

gèdèng = 400 tj^k^l of pótjóng. —
[H.]; soend. tjaing, 20 sangga's (mij opge-

geven).- [T.].

C-3cXo^ tjoebedak, men.,: tjanip^.dak

(bat. sibodak en soebodak).—
. [T.].

^jL^s^ tjebar, z. tj^bar-tjeboer.

yOij^ tjeboer, inlerj. voor het geluid, dat

een betrekkelijk groot lichaam maakt,

v^anneer het in het water valt: plomp!

zoodanig geluid; plomp; mentjeboer en,

minder goed, nieiijeboer, bij verk. njeboer,

een zoodanig geluid maken; in het water

plompen; in het water springen, (z. boer,

. d^boer en l^boer); nient|eboerkeii , doen

in het water plompen enz.; in het water

gooien; tjebar-tjeboer, met veelheid en ver-

scheidenheid een plompend geluid geven.

^ $\ VS^^ tjeberoê, naam van een' visch. —
[L. bew.].

/ w^Kx^fc. tjebis, afgescheurd klein stuk;

mentjebis, een klein stuk van iets

afscheuren, zooals bv. van linnen, papier,

brood, vleesch.

I
i o^ ^^ I. mentjebak, opdelven, bv. ti-

j

nerts.
I

II., z. dj^bbak.

L ^ XX ^"^
. mentjebek, de lippen inverach-

\ telijke plooien zetten, de lippen in

verachtelijke plooien zetten tegen iemand.

I ^(i^èXA.^ tjebelos, menjebelos, tje-

belok, batav. (jav., T.), door

iets heen zakken; diep in den modder trap-

pen. — [B.].

H^C aAa ;;v , z. tj^b^los.

x.w/w^^ tjeban of sentada, naam van een'

boom, met eetbare vruchten en taai

hout, geschikt voor kleine vaartuigen.

¥: i.) éA-i^ tjebffiboeng, soort van tapijt

of vloerkleed. — [L. bew.].

t2*>L/v^ tjat — oorspr. chin.— , verf, verfstof,

olieverf; mentjat, verven; pentjat, wie

verft, verver.
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, ^^^^ I. tjit en tjïta, geschilderd katoen; boni

katoen; chits. — batav. (hindust.),

sits, chints. — [T.].

IL, inlerj. voor een piepend geluid, zooals

bv. dat van jonge vogels, muizen en der^

gelijke; zoodanig geluid; z. d^ t tjit (en

m^ntjit, T.).

*IIL, batav., schoonvegen; afvegen. —
[B.]; afdroogen (tjit médja). — [H.].

j^ ^ ''W tjitta en, meer overeenkomstig den

geest der mal. spelling, ci^^a^ tjïta—
skr. tjitta — , gevoel, gewaarwording;

wensch, verlangen, begeeren; lust; voornemen;

mentjitta en, minder goed, menjitta, wen-

schen, verlangen, begeeren; tj. rasa, ge-

waarwording of gevoel van een* wensch, eene

begeerte of eene lust; besar tj. of k^l^bbê-

han tj., geestverrukking, geestvervoering;

enthusiasmus.

^
^^^ of |yl>. tjettera, z. tjerit^.ra.

4^X:^ of ) JLs- tjatera — skr. tjhatra —

,

zonnescherm; tent. — z. tj^l^rï.

Vv tjetar -tjeter , batav. , zweepge-

A/a/?.— [B.].

{ C JaJ^^ tl?t?rÏ5 ^^«^ op een vaartuig. —
z. tjatera.

/ C J^^^ I. tjeterïja, seterïja, kasterija en

katjaterija (skr. ksjattrija, een

man uit de krijgsmanskaste), edelman; prins

van den bloede.

II. — verb. van tj^rïja.

^ AXr^ tjatto, batav., vernis; bruineersel.—
[B.]; beter: tja t o (T.).

/ ^AJ^ I. tjetai, stuk van iets, dat aan stukken

gescheurd is; nientjetai, aan stukken

scheuren,

II., soort van kleine dissel, dien men in

den steel kan omdraaien en daardoor in de

lengte en de breedte gebruiken; z. belï-

joeng en bantji.

^ / —X^h. I. tjetï, niet mohammedaansche

inwoner van Malabar of Koroman-

del. — z. tjiti (T.).

^11., tjetijan, batav., het wéér in

linnengoed. — [B.].

^ i-ISVJ^ tjatjang, men.,: sepaiig: (jav.

en soend. s^tjang, bal. tjang).—

C 0^1 ^y^ ti^dtJ^P? zooveel als aan de punt

van een'' vinger blijft hangen;

mentjetjtjap, kleine lichaampjes met de punt

van een vinger (nat of droog, naar omstan-

digheden) opnemen; met de punt van de tong

aanraken, inz. om te proeven,

(, Q^%ri''>^ tjetjtjak, naam eener soort van

huis-haagdis; z. onder kerïdik.

cXxjiSXC::^ tjitjoenda — van tjitjit —

,

achterkleinkind, in de eerbiedige

of hoffelijke spreekwijze; liertjitfoeiida
,

achterkleinkinderen hebben; jegens iemand

het woord tjitjoenda gebruiken.
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^ ^(2ïüX^^ tjatjah, een klein cymbaal; do-
%* *

pen. — [L.].

Ars;;Vi2^tl?tJt)^h, oogenbUk; onbepaalde kor-

te tijd; nientjetjtjah, zachtjes aan-

raken met de punt van iels, voorn, van den

wijsvinger; zachtjes prikken; zachtjes tikken;

eventjes doopen in eenig vocht Lv. een ko-
.

lombijntje; mengapa s^tj^tjtjah sahadja

dataug, waarom komt gij slechts voor een

oogenblik.

'H j^ j^x^Nin.'^^ . tjetjibaiiif, zekere glinsterend

zwarte, niet bijtende duizend-

poot. — [T.].

4 J^N^ of )jój^ tjeddera — skr. tjhidra— ,

geschil; oneenigheid; schade; nadeel;

ongemak; letsel; schade lijden; gebrekkigheid

in het pareeren (schermkunst); chabar pang-

limanja tj., men zegt, dat de bevelvoerder

schade geleden heeft, d, i, gewond of gedood

is; ketjedderaan, geschil; oneenigheid.

CC\-I^ tjeding, van vruchten klein, on-

^ aanzienlijk; van kinderen achterlijk

in groei; verkwijnd.

^ L S i^ ''^ t)?dok, batav., van oogen diep,
*

ingevallen, hol. — [B.]; ook=
l^gok.— [H.].— van de oogen en den neus-

wortel diep liggend, zooals bv. bij de

meeste apen.

I. tjor, interj. voor het geluid, dat

een nedervallende straal water maakt;

zoodanig geluid, (z. d^tjtjoer); m^ng^tjor,

zoodanig geluid maken.

*\\., konkelfoezelen; bedriegen in 't spe-

len. — [L.].

*1II., batav. (uit 't bal. of jav.), soort

van eene bezwering of duizendkunstenarij,

bv. door een hadji die den dief onder een

menigte ontdekt door ieder der' verdachten

bv. drooge rijst te laten slikken. — [T.];

tjoer, een wetenschap te werk stellen, om,

wanneer iets vermist is, te weten te komen,

wie de dief is. — [L.].

L JLV i ^
f^^

. mentjeratok, van tjatek,

met het bovenlijf vrij opgericht

in menigte bij elkander zitten.

I. tjeratjap, soort van mu-

ziekinstrument , bestaande

uit twee langwerpige stukken hout (klap-

houten), of uit twee koperen bekkens (cym-

baal), die naast elkander opgehangen en

tegen elkander geslagen worden.

* II., tjeratjapan, sleuf in de aarde, door

afdruppelend dakwater veroorzaakt.— [R.].

. ) ^ ^^ tjeratjo, w. suni., spreken,

zonder dat men gevraagd

wordt; iets zeggen, dat men gaarne zoude

willen dat gebeurde; valsche geruchten in

eigen voordeel verspreiden. — [N.].

l^ƒ ) .^
"-^ tferaka, 'naam eener plant,

welker bladeren verhittend zijn.
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aJ) tjerakin — pers. ^i^,J^
—

Oj^T

bak, met eene menigte vakken,

waarin de drogues voor medicijnen bewaard

worden; medicijnhisije. — z. p^dadah.

,
I. tjeraiia — skr. tjarana, voet—

,

ronde schotel of hak van metaal met

voeten, dienende inz. ter berging van alle

benoodigdheden voor de sireh.

*II., benk., cancer (kreeft).— [C.].

) >-,2:ata. tj^rawat en tjeroewat, vuur-

pijl — [L. bew.].

vorigen toestand terugspringt, welks natuur

het is zulks te doen.

y^

*U^j\yr^ , tjerawas-tjerïwis, batav.,

meesmuilen. [B.].

-)^L-JLj tjerbak
,
geen voorgeschreven

eelregel in acht nemen in ziek-

ten, — [R.].

/**-> 't
^^ tjerlion (jav., soend. tji-r^bon,

T.) , naam eener Residentie en stad

op de noordkust van Java.

i ' 3 ^ ^N^ tjerat, tap; deuvik; kraan; tuit,

bv. van een' theepot; mentjerat,

tappen; aftappen.

tjeroet, van eene binding vast

aangehaald; mentjeroet, eene bin-

ding vast danhalen; vast samentrekken; een'

zoom, waar een touw doorloopt, zooalsbv.

van eene beurs toehalen; van gerekte elastie-

ke voorwerpen terugspringen in den vorigen

toestand; peiitjeroet, wie vast samentrekt

enz.; gereedschap daarvoor; wat in den

tjeritera, tjeritera, tjerita en,

minder goed, tjettera — skr.

tj ari tra —, verhaal, vertelling, vertelsel;

lotgevallen ; gebeurtenissen ; mentjeritera
,

verhalen; vertellen,

(skr. tjartja), mentjertja, sma-

den: uitschelden: uitmaken; door

woorden vernederen; schandvlekken; belee-

digen: z, k^ddji.

, mentjeretjtjap, van visschen

en garnalen in menigte uit het

water springen; in eene zekere hoeveelheid

uit iets voortspruiten, zooals bv. de p^tai-

boonen uit de köêdoeng, de loten uit een

aardappel.

tjeretjtjak, z. r^tjtja^.

tjertjal, batav., spotten; sma-

den; beschimpen; verwijten, —
[C.].

^-^
^y» , rad,, al wat draait; hemel

Ad.

tjarcha en tjarchali — pers.

.rs , rad,, al wat d

tjarchah, z. ^f>"

s^ tjeridawan, verward ooner-

doovend geraas,^zoodls kinde-

ren maken, waarvan het eene schreeuwt,

het andere huilt, een derde lacht enz.
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f J^ó -x
"^ tjerdas, van kinderen en jonge

dieren lichamelijk en verstande'

lijk ontwikkeld; van volwassenen knap naar

ziel en lichaam; z. tj^rkas.

l ^ S t^ ^ TN^ tjerdik, slim, sluw, geslepen;

leep; hij de hand; listig,

.
tjerengkan, volhardend bij een

werk; aanhoudend vlijtig; ijverig,

a3n£. ^
^^ . mentjeranggali ,

van lange,

puntige dingen, meer dan één,

zooals hv. masten, geweren, kaarsen op

eene kroon naar boven toe uitsteken.

iJ^JKÜ v-^^' mentjeroiijfgali, van lange

puntige dingen, meer dan een,

zooals bv. gevelde pieken, raas van vaar-

tuigen zijwaarts uitsteken,

L^3 ^ ^^ (Tamil, T,) tjarpoe, snoer-zoolen;

sandalen; houten klikkers, die met

een"* knop tussclien de voorste teenen vastge-

houden worden.

^LJ

L^ tjerop, interj. voor het geluid,

dat eene hoeveelheid voorwerpen

in beweging, bv. eene handvol gewwpen

geld, maakt, bij het invliegen in eene

opening, bv. eene kuil

tjerpelai (Tamil kiripillej, T.)

en tjerpalai (in W, en poëzie),

naam van een klein viervoetig roofdier —
slangendooder; ichneumon.

tjerpoh, naam van een' eetbaren

zoutwater-visch.

tjeroek, holte, ledigheid onder

iets, bv. eene tafel, ledikant en

dergelijke; door drie vlakken gevormde bin-

nenhoek, bv. van eene kamer; inspringende

hoek (zooals bv. een pishoek) of donkere gang

in eene straat; tj. göënoeng, berg-grot;

tj. halüêwan, hok bij den voorsteven;

meiitjeroek, zich onder eene holte enz, bege-

ven; zich, onder den gr07id gangen makende,

voortbewegen,

tjerkas, vlug (niet traag) bij

alle soorten van handelingen;

voortvarend [ook van dieren zooals bv. katten,

tijgers]; met krachtsinspanning iverkend,

, mentjerekkan,— van tjekkau—

met de nagels krabben.

, nientjerlan^, glinsteren, schitte-

ren, flikkeren; ook: tjemerlang.

^ tjerling of tjemerliiig, schuins

of ter zijde zien, — [R.].

, ll>ertjerlai-3 en berdjöèrai-2
,

verschikken; dingen verhangen,—
[L.].

tjeremat, zorgviddig in het be-

handelen^ gebruiken of bewaren;

nauwgezet, stipt; op zijn goed passend, huis-

houdelijk; zinnig,

*ejr
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C—Ö^yJpi^s nientjermak
, van booze geesten

betooveren, hekoren; beheksen,

^j^/O^.^ tjermen, spiegel; tj. mata,

bril; tj. bantal, de uit gouden

of zilveren platen of uit borduurwerk l)e-

staande uiteinden der kussens; ïkan tj.,

naam van een' eetbaren zoutwater-visch.—
^tjermin, glasruiten. — [N], betjermeii,

zich spiegelen; b. aj^r, van een sterk

achterover hellenden achterniast, of een'

schuin afloopenden spiegel van een vaartuig

het water tot spiegel hebben; zich in het

ivater spiegelen,

^^^-/C^.J^ I. tjermai, naam van een'

boom — cicca nodiflora; cicca

disticha; averrhoa acida — welks intensief

zure vrucht gekonfijt wordt.

*II. = k^rmi. — [L.].

^jjj.^ tjerna— skr. tjöêrna— , van spij-
|

zen verteerd; verduwd; nieiitjerna,
j

van spijzen verteren; invreten: zooals bv, ^

kanker.

, mentjeraiitjang:, m menigte
\

in de hoogte steken, zooals bv. !

de geweren van. een' troep krijgslieden,
;

de stukken glas op een' muur.

j^^^ tjerau, interj. voor een plassend

geluid, zooals bv. dat van water,

dat men van eene zekere hoogte op den

grond of in w^ater gooit; zoodanig geluid;

mentjerau, een diergelijk geluid maken.

I

^
^^^^^J^J"^

tj?rffiboet, een eetbaar ge-

was — amorphophaUus gi-

ganteus (BI.) —.— [R.]; z. u:^jr^ (T.).

^j^j..^ tjeröboh, van handelingen of

woorden onkiesch; onfatsoenlijk;

mentjeröboh, onkiesch enz, behandelen, on-

kiesch enz. bejegenen; onkiesch enz. handelen.

^

^

:i^ vJ^ tjerfttoe, batav. (jav.), si-

gaar. ~ [B.j.

C, ^.>^ t~ ., nientjercÈtJoep, puntig om-

hoog steken, zooals bv. naalden

op een naaikussen, de bajonetten van een'

troep infanterie.

t—cbiw^^^ tjerötjok— van tjötjok—
,

staketsel; paalwerk (vgl. jav.

troetjoek, soend. karoetjoek, T.)] palis-

saden [in water],

K L1J\^ j-j^ tjerö&roet, z. ^j^.

^^jlj.^ tjercèling, batav., pluvier.
\^y-^

zekere vogel — [B.].

^ CSj ï"r^ tlerffiwi, dun gezaaid; zelden;

schaarsch, — [L. bew.],

tjerah, helder; doorschijnend; klaar

[bv. glas, de lucht]; harï tj., helder

weder.

., nientjeroli, gebolsterd graan wit

maken, door het zachtjes in eeh' vijzel

te stampen (bal. s^roeh, T.).
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7$ 't ^ tjereh, overschot van mindere hoe-

danigheid, afval, uitschot.

rC 't
^*^ - bertjerai, van elkander gaan;

scheiden; echtscheiden; tjerai-berai
,

van elkander gaan; scheiden [naar alle rich-

tingen]; bert)erai-berai, van elkander enz.

gegaan zijn (pertjerajan, tijd of plaats

van scheiding, T.).

^ / C ^ ^"^
tl?!*!? naam eener vrucht. —

[C.].

I. tferija— skr. tjarjja —, ver-
*

plichte en geregelde inachtneming

van alle gebruiken tegenover den regeerenden

vorst; verzameling van al die gebruiken;

m^mbatj^ tj., de tj^rïjgi hardop lezen,

hetgeen vroeger gedaan werd, wanneer men

met ztjn velen vóór den vorst verscheen,

ten einde aan een ieder die gebruiken in

het geheugen te roepen.

II. (minder 'goed: serija), net; rein; zuiver;

zindelijk; schoon [zooals bv. het lichaam,

het huis]; z. s^lija en apik.

V> ^ /^^ tjerijawan , = serijawan.—

[L.].

tferita, z. tj^rït^ra; k^ris

tj^rïta (jav., T.), eene keris met

vlammend lemmet, waarin meer dan negen

bochten (lok) zijn.

yJSüiX^ -t
"^ fljrïtjat en tjeritjap, naam

eener soort van mosch of

vink.

, tjeretjëtan, batav., er-

gen s door dringen (van

vocht), spatten. — [B.].

L-is^O ^-^^ tjerïtjap, z. tj^rïtjat.

^L-Ji.2i\>

[N.].

I. tjoerïga (in bik. en poëzie) -

, tjarit|ik, w. sum., de

bekken
(
muziek - instru-

ment).

skr. tjhoerika,— soort van snij-

dend wapen (vgl. jav., T.).

* II. (soend.), achterdochtig zijn; voor-

zichtig , op zijn hoede- zijn, — [R.].

(jav., T.), mentferêwet, veel

aanmerkingen maken; moeielijk

of lastig zijn, in dien zin; veel praats

hebben; kibbelen; bedillen; harrewarren;

pentjerêwet, wie veel aanmerkingen maakt;

lastig mensch; kibbelaar; harrewarder,

/ >M:::5fc. tjoes, interj. om eene schielijke

beweging uit te drukken, roef.

r V^^ - t|is, interj. van afschuw, foei;

mentjisken, verfoeien.

i^^lLr^ tjasjmab, pers., bril. Mal: tas-

mah (jav. t^smak, T.).

i-^^ tja-ïïg) discant-toon; discant, van alle

soorten van instnimenten, inz. van

de gendang, w^aarvan de eene zijde een*

hoogen en de andere een' diepen toon

geeft; z. ham.
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steen

tjoeng, pal. (oud-jav.), = te-

roeng. — [T.].

tjiii^, interj. voor een klinkend geluid,

zooals dat van klein geld, dat opeen'

steen valt; z. d^ntjing.

-X- j«- ^"^^ I. tjeng*, batav., hel geluid van

koperen bekkens, — [BJ.

)f II., batav. (jav., T.), siroop; suikersap,—
[B.]-

^ 4 ^Vit-^-^ tjiii^aiiau, noord-men., =
pijanggang (bat. tjingano en

attingano en vgl. dj^nangau). — [T.].

tjongtjong^ batav., galen prik-

ken; er op inhakken.— [B.];

bal. njongtjong, iets uitgraven (T,).

tjing-tjiiig^ (jav., T.), de klee-

deren opschorlen (vgl. seng-

seng, T.). -[L.].

-X-

c^

•X-

(^

^ ^^^^n ^^ tjeiigtjong, batav., zaniken;

gezanik; veel praats hebben

(soend. tjektjok, T.).— [B.].

•X- >ji.^ï>^ tjangar, rooven, — [R.]; 4>£U-.?

en vgl. /J^ (T.).

f KKoL^isb. tjengis, van den reuk van iets

walgelijk, zooals bv. uienscbillen

die verbrand worden, bedorven spijzen,

sommige mierensoorten, ingelegde knof-

look, dcerïjan en dergelijke; nientjengis,

walgelijk worden.

é^ tjengngang", verstomd staan; zich

verbazen; zich verwonderen) meestal:

tertj^ngngang.

è*^ tjeiigngoeng en tjeii«:iigoe, z. r^-

noeng.

•X- C -^ > • ^Si tjaugki, de keel dicht knijpen;

ivurgen; verstikken,— [L. bew.].

C;^> ^^^ ^jf^gki (vuig.), voorzeker, zonder

twijfel; zonder mankeeren.

^LLX-iL2s. I- tjiiigkoe en tjingkoel^ ver-

minkt, hetzij aan den eenen of

aan beide armen. — [L. bew.]; verdord

lichaamsdeel (C); z. tj engkol (T.).

^II. of tjingkoel, naam van een soort

van dier, dat veel op een aap gelijkt. —
[L. bew.].

^\iJt£^ tjengkaroek, gebrande rijst

en daarna fijn gestampt (vgl.

jav., T.).

^ ^V^il:::^ tjengkaoe, z. tj^ngkau.

^ ^^2>^CSJir^ tjingkat, een jong kokos,

die water bevat, dat nog niet

geheel zoet is.— [L-]-

tjangkoer, w. sum., zeker wel-

riekend gewas. — [N.].

^S.jL^^ I. tjaiigkir, drinkvat met een voet;

LJJ

J

MAL.-NBDBEL, WOORDENBOEK. DEEL II.

kelk; drinkglas; kopje; achterste teen

of duim der vogels. — z. rïpai.

II., alleen in tjongkar-tjangkir,

2
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-X- S^JÊL^ I. tjen^kar, stuf; steun,— [C.];

vgl. bat. sougkar (T.).

*II., gekibbel; woordenstrijd, — [C.];

verb. van lingkar.

) ^5^sjl£^ tjengkera, van de oogen eenigs-

zins ingevallen; z. tjengkoeng en

tj^ngk^roeng.

^ ^^Jk^ tjeugkir, batav. (jav., T.), van

kokosnoten 7iog niet gevuld. —
[B.].

tjongkar, z. djongkar,

tjiiig'kerat, krekel —

C ^JsJlL^^ tj?HS't?ï'öWS'5 ^^^^ö verdieping

^-^ vormend (jav. van Banjoewangi

tj^k^doeng, T.); diep naar binnen liggend,

zooals bv. de oogen; verdieping (ook bv. in

een vleeschschotel voor de saus); holte;

nis; mentjengkerong, uitdiepen; uithollen

(eene holte maken in iets).

C ^JsJiL^!^ tjengkering, naam van een'

^^ boom , eene soort van d ^d d ap—
erythrina fusca; erythrina colledendron —
die zeer spoedig groeit, fraaie (roode, T.),

bloemen draagt en welks stam met sterke

dorens bezet is (jav. tjangkring, T,); van

daar: naam eener soort van gevaarlijke

pokken, vergeleken bij die dorens (vgl jav.

tjangkrang, T.), — ^ tjangkiring (sic.)

kleederen schilderen met rood alleen, zooals

de Javanen doen. — [L.] ; jav. een soort

van batik (T.).

s\ -s. «/N^ tjengkerik, krekel.

tjengkeriiia — skr. tj a ngk ra-

ma — , vermaak; uitspanning;

verlustiging; bertjeng'kerma, zich verma-

ken.

)f

tjengkeram , vooruitbetaalde

som op eene overeengekomen

levering, die voor den betaler verloren is,

als hij de overeenkomst verbreekt; voorschot

in dien zin ; wat de bruidegom aan de bruid

vóór den bruidschat ten geschenke geeft (z,

pandjar); membcêboh tj., eene tjeiig'keram

plaatsen (vgl. bal. p^tjingkrem, T.) ;
—

^ Godspenning; drinkpenning ; penning op de

hand; handpenning; handgeld; drinkgeld;

fooitje, — [L.]; onderpand; iets dat men

bij koop en verkoop voorloopig geeft, tot

een bewijs dat er meer op volgen zal; ook

eene trouwring van den bruidegom aan de

bruid. — [L. bew.].

tjengkerem, batav. (jav., T),

in de hand dichtknijpen, —
[B.]; vgl. tj^ngkam (T.).

f M^^^^ tjangkas, w. sum:, een

boomsoort. — [N.].

, mentjangkoeng, hokken, het ach-

terste den grond rakend en met

opstaande knieën, hokken enz.; b^rtjang-
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koeng b^rp^lok lotoet, hokken op die

wijze, daarbij met de twee armen de knieën

omvattend.

I. tjaiig'kino-, toppenant (mar.),

mentjangkiug, met ééne handen

iiitgestreklen arm ruw aanpakken en oplichten

of naar zich toe halen; bertjangking ping-

g'aiïg», van twee vechtenden zich wederkeerig

met ééne hand en uitgestrekten arm bij het

midden gevat hebben,

II., alleen in tjongkaiig-tjangking-.

tjangkiig-aii (vertrouwelijk)

geschenk, dat men bij het afleg-

gen van een bezoek bij meerderen gewoonlijk

medebrengt. — [R.].

tjengkang, ivorstelen; pluk-

haren, — [C.]; met de beide

handen aangrijpen, aanpakken; iemand bij

het lijf vatten, — [R.].

I. tjengkong» (vgl. tj^koeng, T.),

van de oogen ingevallen; diep in de

oogholte liggend hetzij van natuur of door

ziekte (z. tjengk^rong en tjengk^ra); Ao/Ze;

kuil; mata tj., ingevallen oogen; tj. mata,

oogholte; tj. lêher, kuiltje van het halsbeen;

tjeng'koiio^.iiieiig^koiig, van de oogen inge-

vallen; diep in de oogholte liggend [hetzij

van natuur of door ziekte],

II
, tjeiigkoiig-tjengken^ en tjengkong'.

mengken^, gillen, blaffen en huilen, zooals

bv. vechtende honden (vgl. jav. tj^ngkeng,

T.); gillende elkander voor alles uitmaken,

zooals bv. twee vischwijven.

^III., batav., knijpers (bv. van kreeften).—

[B.].

IV. (dengkeng, kengkeng en meng.

keng), meiitjeng^keng, een gillend geluid

maken, zooals bv. een hert, een ree, een'

hond, die aanslaat of een' schop krijgt; op

die wijze gillen; z. k eng.

tjongkang, z. dj ongkang.

tjongkong', z. tongkong.

^S^Jif^ tjeng'kong» (minder goed: tjeng»-

kol), verwrongen; verdraaid [bv.

de arm].

^ Qj>Ot£NwI. tjaiig'kok, aflegger; stek ver-

kregen door een' van zijn' bast

ontdanen tak met natte aarde te omplakken,

waardoor hij daar, na een' zekeren tijd,

wortels schiet, als wanneer hij afgesneden en

geplant wordt (jav., T.); nientjangkok, van

een tak een stek nemen — « tjan^kokaii,

batav., wortelschietende tak ; afzetsel,— [B.].

II., naam eener gedroogde bloem, komende

van britsch-Indië, die tegen verscheidene

ziekten gebruikt wordt.

L-Jl5>sJiL2:^ I. tjongkak, zeker spel, bij
*

de mal. vrouwen zeer bemind.

Men bedient zich daartoe van een langwer-

2*
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pig blok hout van de gedaante van een

vaartuig, papan tj. genoemd, aan iedere

zijde waarvan 7, 8, 9 of 10 (gew, 8.) kuil-

tjes zijn. Ieder van de twee spelers heeft,

naar het aantal van zijne kuiltjes, 7X7,

8 X 8, 9 X 9 of 10 X 10 steentjes, een

soort kleine schelpen of dergelijke, die ge-

lijkelijk in de kuiltjes verdeeld worden. Op

iederen hoek van het blok is eene grootere

kuil (voor ieder der twee spelers één), röë-

mah genoemd, waarin ieder zijne gewon-

nen pitjes doet. Wie bij het einde van het

spel niet genoeg pitjes in zijne roem ah

heeft, om zijne kuiltjes op nieuw Ie vullen,

is aboe, d. i. heeft verloren.

II., trotsch; hoogmoedig; opgeblazen; z.

bongkak.

-x- L
,

JiJ^Jitrv^ tjongkoek, naam van een

gewas— ponlederia pauciflora

Lin. —.— [R.].

(J^>>oL:^ tjengkek, van betrekkelijk lan-
***

ge voorwerpen in- en weder

uiÜQopend, zooals bv. de poten van som-

mige meubels, iemand met eene dunne

taille, een kleed dat naar de taille gesneden

is.

L tjan^kol, houweel; mentjaii*?-

kol, met houweel bewerken;

pentjan^kol, wie met houweel bewerkt;

gereedschap daarvoor.

-)(•

^ IL, afzetsels maken.— z. tjangkok. -

[R.].

tjoni^kal, graveeren; snijden.-

tjonj^kil, peuter; mentjongkil,

peuteren in iets; door peuteren uit-

halen, uitpeuleren

^
tjingkocl, z. tj ing koe I. en II.

rii^^ tj engkol, z, tj engkong.

tjangkelong^ (bamboe ma-

dat), batav. (bal., T.), opium-

pijp, — [B.].

^ ^ A^ it ^s^ tjangkeling', den arm geven;

gearmd; in elkander gekromd,

bv. de vingers; geschakeld, bv. de ringen

van een' ketting enz. — [L. bew.]; vgl.

tjengkiling (T.).

tjongkelang, bataV. (jav., T.),

galoppeeren.— [B.].

C^j^L^^ (men., tjakam, T.), mentjeng-

^ kam, grijpen en vasthouden; pakken,

in dien zin, bv. iemand bij de borst (vgl.

tJQUgker^m, T.); omknellen, zooals bv.

een elaslieke ring den arm; op elkander

pakken en vastbinden of vastnaaien, zooals

bv. een knoopsgat; tj. k^ra {apengreep),

zekere wijze van twee voorwerpen, krui-

selings aan elkander te binden; pen-
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tjengkam, wie grijpt enz.; gereedschap

daarvoor; p. tïlam, touw met een dotje,

waarmede eene matras doorgestoken en bij

elkander gehouden wordt.

')(r^>sjK^ tjeiigkau, batav., makelaar; com-

missionair; verkoopster (beter:

tj(?ngkaoe, T.).— [B.].

iJj^Jt^ (jav. tj^ngklong), men-

tjen^köloiig*, aftrekken van

iets (arithm.); inhouden bv. van een

tractement; korten; tjeiigkóloiigan, ivat

afgetrokken enz. wordt, is of moet worden;

inhouding ; korting.

cXjJsJt:^^^ tjaiig'keh, z. dj o ng k ar.

A^s^JfLC:-^ tjengkeli (chin.), kruidnagel,
***

boom of vrucht.

AS^Jk:::-:^ tjongkali, z. dj o ng k ar.

^ / -Js^-5tJ^^ I. tjaiig'kai, verstikken,— [L.].

*II., w. sum., iels behoorende tot de

kleeding der vrouwen (verkeerd in plaats

van tj anggai? T.); 2^ stoeien; gekheid

maken, — [N.].

^/J$sJlL^^ tjiiigkai-2, amb., hurken. —
[L. bew.].

^iiJ^lvJiL^ tjengkïling*, hij de hand

vallen; vriendschappelijk den

arm geven. — [Q,.]\ vgl. tjangk^ling (T.).

iU^xS^sjij^ I. tjeiigkëléng' — eng. shil-

ling — , schelling
( V20 van een

pond sterling); een halve gulden neder-

landsch.

^11. (vertrouwelijk), spoedig gereed om

Ie slaan; een los handje hebben. — [R.].

^ LLSsJL^ I. tjangg'a, mismaakt.— [h.].

^ IL, z. tj^n angga.

^ III., jav., achterkleinkind. — [L. bew.] ;

öf tj angga wareng (jav., T.), voorou-

ders. — [B.].

^ Li5s-X^ tling'g'ij onbeschaamd; brutaal,—

[C.]; vgl^ (T.).

^ JvJlj^ I. tjanggar, een vinger of hand

ergens licht ophouden, zonder te

drukken; uit roovengaan; moeskoppen, zoowel

te water afe te land. — [L.] ; vgl. J^ (T.).

^ IL, teedere lootjes of takjes van een*

boom. — [L. bew.].

^-IIL, hanekam. — [L. bew.]; verkeerd

in plaafs van dj anggar (T.).

^ S^^^ tjoeiig-g-oer, neus; snuit, — [C.];

verkeerd in plaats van ^t jav.,

tjoengoer (T.).

^^>Lji:^ tjonggar, z. tjongkar.

tjaiig'^oeiig, stijf (in manieren

en kleeding); gedwongen; verlegen;

bedeesd; baarsch; onhandig; linksch in dien

zin.
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|^.Jl>oL:n^ (of tjongok) mentjonggok,

van levende wezens met opge-

richt bovenlijf zitten; van levenlooze dingen

(doch niet te lange) opgericht staan,

^^ C5^,^^ tjengg^ek: tenggek.

^ p^ ^i^^sjks^ tjanggawareng', z. tjang-

,.
^

ga-

cJÖsLiL:^ tjaiiggah, stuk hout, dat aan het
%*

eene einde gespleten en daardoor

geschikt is vast te knijpen; knel; soort van

vork, om wilde dieren of boosdoenders te

vangen (vgl. bal, T.).

<XJ)s,Jc^ tjanggeli, ^efl^a7eerrf in manieren,

gemaakt; gekunsteld (vgl. jav., T.);

z. söngar.

iX->sJiL^w tjong*gah, z. djonggar en
V*

tjerouggah, zijwaarts uitsteken,

, >>^ii.^v^ tjanggai, ^mgfe/, die men lang

laat groeien en zorgvuldig on-

derhoudt (inz. aan den linkerpink); een

kunstmatige nagel van goud of zilver, die

aan den natuurlijken nagel gehecht wordt

(een tooisel van zekere danseressen) ; klauw

van vogels; tj. poet^rï, naam eener soort

van kruidje roer mij niet,

^ / J^oLü:^ tjoiiggai, kruiswortel— senecio

•;
_

" (Lin.).-[R.].

/ JSoL^:^ tjiiiggê — oorspr. chin.—, mas-

kerade met kinderen,

\Ji2:^ tjfogngal, naam van een' boom,

van welks hout goede planken voor

vaartuigen gemaakt worden; soorten: tj.

batoe; tj. böênga; tj. tandoek.

^Jis^, z. tjengngoeng.

X-z-Jij:^ tjingï, dartel; stout; baldadig,

moedwillig; onbeschaamd; ontuch-

tig, — [L. bew.]; tjengï, batav., wreed, —
[C.]; vgl. tjinggi (T.).

C Q^Vw I. tjap, stempel; zegel; afdruksel

van een stempel of zegel; mengetjap,

stempelen; bestempelen; zegelen; bezegelen;

boekdrukken (oneig.); pengetjap, wie stem-

pelt enz.; boekdrukker; pengetjapan en

petjapan, stempeling; bestempeling; zegeling;

bezegeling ; boekdrukking.

IL, bij het omspannen van ronde lichamen

span met den duim en een van de andere

vingers; tj. teloendjoek, span met duim

en wijsvinger; dcëwa tj., rondte, door de

spannen van de twee handen gevormd.

* III., tjap-3, naam van een' vogel.— [L.].

i__ Q^ tjoep, interj. voor een geluid, zooals

bv. van eene staak, die met de punt

in een^ moerassigen of natten leemgrond

gegooid of van eene piek, die met kracht

in een' pisang-stam gestoken wordt; interj.

van iemand, die zich vergist heeft: halt

even; wacht even; zoodanig geluid; zoodanige

uitroeping; interj., om een begonnen spel

te stoppen, hetzij omdat, zooals bv, bij

blindemannetje, nog niet alle spelers klaar
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waren, of omdat, bij spelen, waarbij ge-

worpen wordt, een speler door een ongeluk

een* verkeerden worp gedaan heeft; stop;

hersteld. Wordt ook gebruikt, wanneer

men zich verpraat heeft; mentjoepken,

stoppen, herstellen (z. lettjoep en tjok); tj.

naïk, eene wijze om een spel, dat aan den

gang is, door een' der spelers te staken en

op nieuw beginnen.

-^ i _ Q ^"Vw tjop, schop; spade, — [L. (s. s.)].

V

^ ^j>^iL2:^ tjapat of tjipat, wenschen; hegee-
V*

ren,— [L]; tjiptoe,kaw. tjipto,

verlangen; ivenschen; hegeeren; verlangen,—
[R.]; had in alle geval tjipta moeten zijn

(T.).

i^^p.'"^ tjeppat, snel, gezwind, gauw,

vlug, behendig,

^C/^^^ Xo^-^ tjapadak = tjempedak. —
[L. bew.].

C J^L^ ^o^^^^ tjeperdik of tjemperdik, naam

van een struik, welks wortels

tegen neuszweren (r^stoeng) gebruikt

worden.

-X- 1 _ Q
, ,

^"^
tJ?P*!^j gambier- oï pinangdoos.

z. tjepöë.— [C] ; tjepoek, batav.

(jav., T.), blikken doosje; opiumdoosje, —
[B.].

^/ Ml^ tjepoel, op den man aan of onbe-

wimpeld spreken. — [R.].

•^ L dX ö'^^ tjaplak, een stutje; steiltje,

klein en dun; stut of stijl, waar

dekadjangmat, die over een tjöëgang komt,

op rust.— [L.].

^ C aA,Ö;;s> tjaplok, .jav., bijten. — [R.];

(T.).

•X- L oJ^o''^^ tjapalok, ronde vlakken, ter

groote van daalders, bv. op het

lichaam van een' mensch; ronde platen,

bv. op meubels (vgl. jav. tjeplok, T.).—
[L. bew.].

f^ft^*^ t)?P^5 p/a//e ronde doos van hout,

dienende ter berging van allerhande

dingen, inz. van artikelen van toilette, ook

tot het wegbrengen van een bord met eten.

ao^*^ tjepöêwa, geheim, bij de ontdekking

waarvan men zich moet schamen; ge^

heime gebreken; geheime zonden; zwak,

^ \ ^Q'^^ tjepöèri, jav., koninklijke sireh-

doos, — [G.].

^ ^
,

0^ tjapah (sic! T.), open- en toegaan,
***

gelijk men ziet aan een' kop, die

van een levend dier is afgekapt.

Je ö^ . nientjeppoh , in iets nats of kleverigs

steken, zooals bv. de hand in water,

het been in den modder; luentjeppohkeii,

in iets nats of kleverigs steken.

ff.
jlo^Vw tjapijaii — port. chapeo—, hoed;

pet; chako; z. topi.
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t
,

o^ tjak, interj. voor geluiden, zooals

bv. dat, veroorzaakt door een' stok

dien men in zacht been stoot; intensieve

uitroeping, die men, met kleine kinderen

spelende, gebruikt, wanneer men, na het

aangezicht met beide handen bedekt te

hebben, om ^bij het kind eene zekere be-

zorgdheid te vervsrekken, de handen in

eens weder wegneemt en het met eene

voorwaartsche beweging van het hoofd

strak in de oogen kijkt, waarbij het de

gewaarwordingen van verbazing en vreugde

te gelijk heeft; bertjak, zoodaniye uilroe'

ping doen; naar iets gluren, met bewegingen

van het hoofd, inz. als teeken van verstand-

houding tusschen twee minnenden.

^, Q ^^*^ I. tjok, interj. voor een geluid,

zooals bv. dat van taaie modder,

waar iemand met een been in zakt; zoodanig

geluid; z. l^ttjok en tjoep.

^11., ophitsen (de honden).— [L.].

* III., jonge muggen. — [R.].

"^r / CVXiirriw tjektaji, balav. uit 't chin.,

kandelaar, — [B. en L. bew.];

tjaktaï, i^ew chineschc stolp,— [T.].

^^ Xq^"^ tjoklat — verb. ned. — clioko-

lade; z. kahwah.

^^ ö^*^ tjoklïiar, strijdknods, strijdkolf.

ijSsS::^ tjik en ^^ verk. van k^tjik en ^^^).

^ y^^ tjakara, taroh dalam hati, 6e-

waar het in uw boezem, — [L.].

Sc iJ\5vC^ tjakalaiig, de naam van een

klein apensoort met een" langen

omgekrulden staart. — [L. bew.].

^/%j\^j^^ tjakalan, soort van spring-

visch (vgl. mak. tjak alang,

T.).- [L.].

^ r.o V^^^ tjikalan kelapa, balav.,

restant stukje geraspte kokos-

noot (jav., T.).— [B.].

-X- ^^>^^'^ tjekit, twisten, — [C.].

LU

-;'- ir;xs7v2^ tjekkat, gevoelen; ontwaren;

beseffen,— [B.].

i^>;^^Vw . mentjekkoet, met de punten van

de vijf vingers schielijk vatten en

wegnemen,

t^'jS^'"'^ . meiitjekkit, met de punten van

den duim en een' der andere vingers

vatten; daarmede drukken of knijpen, om den

inhoud van iets, bv. de ingewanden van een

insect of van een' kleinen visch uit te persen;

een beetje nonen van iets; zuinig zijn op iets;

bezuinigen; op rantsoen stellen,

^^s>^ {)Xf-) tjekra— skr. tjakra— , wiel;

werpschijf; cirkel: spheer; cyclus;

nientjekra, omgeven; omwandelen (bv. de

wereld).
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tjekkoer, naam eener plant— kaernp-

feria galanga — waarvan de wortel

in spijzen of als medicijn gebruikt wordt

(groeit zoo laag bij den grond, dat men, om

de hevigheid van een storm aan te duiden,

zegt „zelfs de tjekkoer werd uitgetrok-

ken,'^ vgl. bat. woordenboek onder boet-

boet en kasijor; jav. kentjoer, T.).

5>^
Z. .^ .

^

^

C i ^J>s£^ tjikerak, batav. (jav.), dwangar-

beiders vidlnis.mand of- bak,—
[B.].

^ Ssj^:^ tjakaram, = tjengk^ram. —

j^ '̂-}.

•x-

(L. bew.).

tjakrawala — skr. tjak ra-

wa la— , kim; hemelgewelf, ook

wel eens voor tjakra, in de beteekenis van

spheer; selagi ada peredaran tjakra-

wala matahari dan böêlan, zoolang er

nog rondwenieling der spheeren van zon en

maan zal zijn,

ijsj^ I. tjekoeiig, sock., == tj engkong.

^ IL, breedschouderig; gebukt. — [C.].

^ tjeking*, balav., m- of uilgevreten;

oneffen,— [B.] ; denkelijk bal. waar

het dun in U midden beteekent (T.).

L _a-^^^^ I. tjekkak, zooveel als men

tusschen duim en een van de

andere vingers kan vatten; meiitjekkak;

vallen lusschen duim en een' van de andere

*è^

vingers; bertjekkak pin^^g^ang*, van twee

vechtenden elkander bij hetgeen om den mid-

del geslagen is, bv. een" gordel, eene sarong,

beel pakken; bgrsilat tj., van vechtenden

schermen met de vuisten of met eene gólok

gewapend, ivaarbij de bovenarmen aan hel

lijf gesloten blijven en alleen de elleboog

zijwaarts mag opgelicht worden.

)i II., Ie kort van een kleed (jav., T.). —

t ajSj^ I. (vgl. jav.. T.), nientjekkok,

iets met geweld in de keel gieten

aan iemand, inz. van mond tot mond aan

kleine kinderen; a j er tj., de vloeistof, die

men iemand in de keel giet; tj. manis , naam

van een" heesier, welks gekauwde bladeren

men bij hoest kleine kinderen in den mond

stopt, om den mond' van slijm te zuiveren.

•y^ IL, van geld, dat men betalen moet, stil

iets wegnemen. — [R.].

L -^x ^l^Vw . Dieiitjekek, de keel dicht knijpen

aan ieniïind, wurgen; voorts vuig.,

als eene soort van verwensching: verslin-

den, opvreten; tj. k e da dak, soort van

verwensching.

pj^i^ tjekkal, van het hait verdurend;

torschend; sterk legen onheil of gevaar.

>f / M'^^ (J^^O? mentjekel, batav., iets met

de hand omspannen. — [T.]; vast-

houden. — [B.].
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^^ysS^, iiientjekkoe, mel kracht indrukken

iets scherps, bv. den nagel van den

duim, in iets, bv. het vel, zoodat er pijn

door ontstaat; van intensief zoete dingen

walging veroorzaken aan iemand.

4 '^^"^ ' mentjekkau, schielijk van hoven

naar beneden toe vatten en ivegnemen;

tj. hari, van voorouders van onheugelijke

tijden,

w

<^l5nJ^ tjekkali, van sommige vruchten

(bv. de d oer i an), brood en dergelij-

ke opengebroken; uieiitjekkali , openbreken.

w

<KJ>s.S::^ tjekkeli, van dingen, die open

en dicht kunnen gaan, zooals bv.

mosselen, doch inz. van de vrouwelijke

schaamdeelen openstaand; inentjekkeh , open

staan,

-^/ JSj^^ tjekai, opium tot een pilletje

maken, — [R.].

/ JSs^^ tlfl^ïj zeker chineesch dobbelspel,

met kaarten,

^ ^^ j^Jn»^^"^ tjakiber, batav., vliegende ha-

^^

gedis (tj^tjak ib(^r).— [T.].

^ i^2>^>sriwt)eg'at, batav. (jav., ï.), den voeg

afsnijden; opwachten. — [B.].

H" ysj^:^» padi tj^g^r, rijst op een* hoogen

grond geplant (soend. tj ègèr ? T.).—
[L. bew.].

j5v^ I- d??8'ar, onvermoeid in lichame-

lijken arbeid; van iemand die ziek

geweest is weder bij krachten,

^IL, snelle stroom (rapid) in eene

rivier. — [C.].

^....JiSi^ tl?g'gakj forsch, krachtig, weU

gespierd; vlug,

'X- c^>s^^ tjeg^ah, tegenhouden, hinderen,
•*

beteugelen, beleden. — [C.]; jav.,

z. teggah (T.).

/J^ (V) tJ?!!?-— skr. tjëla — , onvolmaakt-

heid; gebrek; fout; vlek, smet; mentjella,

bevlekken; schandvlekken; besmetten, bezoe-

delen; beleedigen, smaden; berispen; achter-

klappen; afkeuren,

^ t._Jl-V^!^\j^ tjelatok, jav. (tjalatoe, T.),

praten; babbelen; te veel zeg-

gen, zoodat men er naderhand berouw van

heeft.— [R.].

^ ^^A^v^ tjeladi, batav. (soend.), zekere

spechtsoort,— [T.].

\ jApbh. tiflSï'ïj soort van kaïn l^pas,

waarvan alleen de beide uiteinden

met gouddraad doorweven zijn. De tj.

wordt ook wel in den vorm van eene

kaïn saroeng geweven; tj. t^garocn,

bijzonder soort, waarvan ook het midden met

gouddraad doorweven is (z. t^garoen, T.).

^C fi«J^Aj^5^ tjelapak, schrijdelings, —
[C.]; z. tj^le,ppat (T.).
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LL^ jA^h. tjelaka— skr. tjelaka—, slecht;

boos; verderfelijk; onheil bren-

gend; ongelukkig; rampzalig; slechtheid;

boosheid; verderfelijkheid; ongeluk (geval of

toestand); ellende; ramp; tegenspoed; nmm

van een* boom, ook sïjal menahoe ge-

noemd, door het hout waarvan, dat alleen

goed voor brandhout is, eens een huis is

afgebrand.

Ci3 ^Aj:^ I. tj?!»??, roei; bertjelaga, bij

't verbranden roet geven.

IL, helmstok van een roer; roerpen. Meer

gebr. tangan kemöëdi. — ^ebatav., stuur-

plank,— [B.].

^IIL, mentjelag^aken, iels niemvs maken

of praktizeeren, — [L.].

*1V., naam van een' boom. — [R.].

^ / -J jAlii*. tjelalé, balav. (jav. telalé), de

tromp van een olifant. — [T.].—
z. boelalai.

/j jAj:^ tjelana (zelden) — skr. tjalana

(een korte rok, een kleedingstuk

der vrouwen van de lagere klasse) —

,

broek; z. selcéwar.

^ ^ ^ CjJLjlAtvw tjalabing^ka, batav., pot-
* *

scherven, — [B.]; 't bal. tje-

l^bingkah (ï.).

^ i^Avü^pr^^ tjalabikaiig', balav., zeker

gebak van rijslmeel en suiker;

bros, rond. en met gaten doorboord.— [T.].

"^
^j^^A^"^ tjellat, achteruit' of terugkrab-

ben; geen ivoord houden; niet

nakomen; weder intrekken (jav. tj^l^d,

T.). - [R.].

^ w\.^^ tjeloer, zich verlengen, zooals eene

opgerolde stalen veer, houten krul,

slangenstaart enz. — [R.j.

.^^Vw . mentjellor, indompelen; indoopen in

kookend lieete vloeiende zelfstandighe-

den, zooals kokend water, kokende olie,

gesmolten metalen, waardoor de oppervlakte

van het ingedompelde eene zekere ver-

andering ondergaat of beschadigd wordt;

broeien bv. een hoen; mentjellor-taiig^aii

of ook alleen mentjellor, de hand, bij wijze

van godsoordeel, in eene kokende vloeistof

steken; b^rtjellor mïnjak, zich aan een

godsoordeel onderwerpen, door de hand

in kokende olie te dompelen; mentjellöri,

iemand als godsoordeel de handeling opleggen

van zijne ha^id in eene kokende vloeistof

te steken,

f M^A^v^ L, meiitjeloes, van liet been of iets

dergelijks inzakken in een gat, dat

vol water of modder is; bertjelas-tjeloes,

op verschillende wijzen in- en uitgaan,

zooals bv. visch in eene fuik, waarin een

gat is, eqi vriend van den huize (doch

daarvoor beter b^rtj^lam-tj^loem).

* il., passen; betamen, — [C.].
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^ ^LaJ^ tjeloeiig of tjedok, balav. (jav.

tjelong. T.), van oogen diep; inge-

vallen; hol. — [B.]; een ziekelijk voorkomen

hebben, — [R.]. — tjeloiig, ingevallen, zoo-

als bv. de wangen.

l__ q._^JlA^v^ tjelengkok of leiigkok, niet

recht, zooals bv. een weg:

gebogen; krom zooals de punt van een'

haak; bocht; kromte; nieiitjelengkok, niet

recht enz. worden,

UI

L Q
.

^^v^ . liieiltjellop, indoopcn, indompelen,

soppen; lijnwaden en andere stoffen

indoopen enz. in eene vloeiende verfstof;

verven op die wijze; tjellöpaii, ivat ingedoopt

enz. is; geverfd goed; spec. blauw geverfd

katoen; pentjcllop, wie indoopt enz.; verver;

pertjellópaii, verfgereedschap; ververij; pcii-

tjellöpaii, indooping, indompeling , sopping;

verving,

-V-
( ^^p^X^'^ tjelcpoek, batav. (bal., T.),

lUL— [B.].

L _a^Q_X''"v^ tjeleppak, schrijdeUngs zitten;

kertjeleppak, schrijdeUngs gezc-

ten zijn; b^rtj^leppak bersengk^lirig

kaki, schrijdeUngs gezeten zijn^ met gekruis-

te voeten, zooals bv. op eene ra.

i^^ xKA^^ tjelepik, interj. voor een gehiid,

zooals bv. dat van een ivoren

vouwbeen, dat op een'' barden vloer valt,

of van een stuk bordpapier, dat men op eene

tafel gooit; zoodanig geluid; meiitjelepik,

een zoodanig geluid maken.

LlisilA^ tjeleppik, slip van eene kaïn,

die van boven uitkomt en naar

beneden hangt. Zij wordt gevormd, door,

bij het vastmaken der kaïn, het midden

van den bovenrand tusschen de tanden te

nemen en na 'het vastmaken los te laten.

l,_jÜ^ tjelek, batav. (uit 't bal, T.), den

vinger in iets steken, — [B.].

l jLL^^^ tjellak, zwart poeder om er de

randen der oogleden mede te be-

strijken. Daartoe wordt veelal antimonium

genomen; nientjellak, de oogen met tj.

bestrijken aan de randen; gebruineerde,

geblauwde of gebronsde snijdende wapens of

werktuigen op den uitersten rand van het

scherp slijpen, waardoor het bruineersel enz,

verdwijnt en een rand van zuiver staal

ontslaat; batoe, tj., antimonium; bertjellak,

ij. gebruiken; b. senï, een fijn randje van

Ij. aan de oogleden hebben,

CJiAr:^? meiitjellok, grijpen of steken in

eene holte, gat of opening; men-

tjellok tekkak, iets bv. eene veder in de

keel steken (om braking te veroorzaken);

pentjellok, wie in eene holte enz. grijpt

of steekt; gereedschap daarvoor.

i ^ CA.'v^ tjelek, van al wat, zooals de

oogen, open en dicht kan gaan.
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bv. eene spleet, reet, schmv geopend^ open;

van levende wezens zie^ide (niet Llind); van

de zon onbedekt, onhewolkt; van kleeding

schoon; zindelijk; helder; van personen aan-

zienlijk, voornaam; notabel; nicntjelek,

opengaan; van de zon van achter de wolken

te voorschijn komen (mantjalik, men.,

kijken; k a tj al i kan, bekeken worden, T.).

-X- / -J éSsiAt:^ tjelaköti, soort van pastei-

tjes.— [L. l)ew.].

\ f>^A^v^ tjeleg'öêri, vcrl). tjina gclêri,

naam van een struik (batav. en

jav. sidagoeri, T.). — De bladeren van den

mannelijken tj., tj. djantan, lijn gewreven

en op den onderbuik gelegd, zijn een ge-

neesmiddel tegen de koude pis, terwijl de

wortels van den vrouwelijken, tj. betina,

als verkoelend middel op bloedzweren ge-

bruikt wordt.

^^ .^C. è a 1^>^ tjelalöiigaii, balav. (bal.

silalongan, T.), zekere

prachtige geele vogeL — [B.].

yX^^ tjelam-tjeloem en tjeloem-tjelam,

^ mentjelam-tjeloem , ongegeneerd in- en

uitgaan; bertjelam-tjeloem, z. b^rtj^las-

tJQloes; tempat tj., plaats waar iedereen

ongegeneerd in- en uitgaat, zooals bv. een

bordeel, een markt.

L, nientjelenipoeng (vgl. tj^m-

p o-eng, T.), in het water plompen.

* II.
,

jav. , een snaarspeeltuig ; harp ;

gitaar; citer, — [R.]; batav., fluit; klari-

net,— [B.]; tjelimpan^, tjeloenipang, een

muziekinstrument, van vorm bijna als de

seldèkat. — [L. (s. s.)].

-K- «JC>La2:^ tjelentang, batav., op den rug

liggen. — [B.]; z. telentang.

¥r mllX'"^ . tjeloentaiig'aii, van kinderen

ongemanierd en stout (jav. tjlo3ii-

• tang, T.).-[R.].

^ l_ 0.3
*

4-Arv^ tjelöêtak, oneerbiedig; on-

gezcggelijk van kinderen, die

gulzig of snoepachtig) zijn (jav. tjloetak,

T.). — [II.]; balav., lange vingers hebben

(Hg.). - [B.].

<KJi É.A2^? iiieiitjelötehj snappen^ babbelen:

kouten, keuvelen; kletsen, lullen,

^ X V i A. ^^ tielcêtai . lang ergens blijven;

niet te huis komen; sammelen. —
[L.]; babbelen; wouwelen; praten Z07ider

doel — [L. bew.]; z. tjelöteh.

^LIU S i X^*^ tieldToet of tierCroet, batav..

muskusrat, veldmuis met een

spitse bek (jav. tj^tjöëroet); vgl. ook

ci^.^^2- en soend. tjoetjoeroet. — [T.];

ook: tJQrorot (B.).

^ a é A^v^ tjelcwoeiig^ en tjöëwoeny, een

^ ziekelijk voorkomen hebben (jav.

Ijowong, T.). - [R.]-

JfcL^, z. tjópar (tjoepar).
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«j>aJ 4AJ>i*. tjeloeloet, naam eener soort van

snip, die zich aan het zeestrand

ophoudt.

/ hJ^v^^OêAp^ tjelömis, zwakkelljk; tvee-

keiijk; ziekelijk; kwijnend;

sukkelend; mentjelömis, zwakkelijk enz.

zijn; zwakkelijk enz. worden.

Jt.X^i^ tjellah, tuschenruimte , inz. betrek-

kelijk nauwe tusschen twee lichamen,

inz., steile, doch niet uitsluitend, zooals hv.

tusschen bergwanden, de dijen, de vingers,

de tanden, naast elkander staande of op

elkander liggende boeken, planken en der-

gelijke; kloof; spleet, reet; nauwe doorgang ;

bres (z. sela en s§lang); ditjellali, in

de tusschenruimte, d. i. tusschen; di tjellah

géén o eng; tusschen de bergen; bertjellali,

een spleet enz. hebben; nientjeÜahi, bres

leggen in iets.

^ A^^ tjeleh, traag; lui; vadzig.

X-z-AJ^h* tl?H) scherp van blik. — [B.],

^ j<^^A.^v^ tjalitji) schraapzuchtig; roofzuch-

^
tig; gierig.— [C.].

CCXaA^^s^. tjelêdaiig, alleen in tjelëdang-

^^ tjeledok.

L ^ /VxA^s^ , luentjelêdok , zich wringende

vóór iemand op den grorid gaan

zitten; zich voor iemand vernederen; kruipen.

^ iJjSs^J^^k^ I. tjalika, naam eener welrie-

kende bloem, groeiende aan de

f^.

waterkanten. — [L.]; een betelblad, als een

pijpje gerold en voorzien van kalk enz. —
[L.]; tjoelïka, een betelblad als een pijpje

gedraaid. Bot. wb.— [P.].

^11. (jav. tjoelika, T.), gauwdief,

schelm. — [L. bew,].

L, m^ngeij^m
i
nauwkeurig bezien, zoo

met het lichamelijk als met het geestelijk

oog; vast in 7 oog houden; bevitten, bckrilizee-

ren; pengetjam, wie nauwkeurig beziet;

wiens gewoonte het is het te doen; vitter;

krilicus; peng^etjanian, bevitting, kritiek.

*ÏI., batav. (soend., T.), stokje, ivaar-

mede door kerving afrekening gehouden wordt

tusschen landheeren werkvolk.-— [B.].

tjim, naam van een* boom, met eetbare

zoete vruchten en hout, geschikt voor

houtwerken voor huizen.

/ ,

>^
-f-
/^ tjemati, soort van uitslag. —

[M.]; klacht, door ziekte of pijn

te weeg gebracht.— [L. bew.].

\ ^ f^ tjemara— skr. tjamara—, een bos

valsche haren, die de vrouwen in de

haren steken; haarbossen aan spiezen, vaan-

dels, masten, zwaarden enz.; in poëzie =
röê (eneigentl. jav., T.); daoen tj., naam

eener plant; ajam tj., soort van kleine

kippen met fijne vederen, de zoogenaamde

japansche kippen (vgl. bal., T.).

JV ^'^ tjemala, beter djemala.

c^.

^
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^ ii >wfj:^ tjoemaning', w. sum., alles

wat men onder het eten uitholt,

zooals klappers, laboe, papajers enz. (bat.

simaning, T.). — [N.].

i^-^^^^"^ . mentjoemboe, vleien; met woorden

liefkozen; flikfooien; fleemen.

j^ JL ^/^ tjambang, bakkebaard.

^ ^A-.fJI^ii^ tjaniboeiig*, men., een groote

kop, kom (Lamp. id., Daj. sam-

bong).— [T.].

ix^l^^j^^ tjemboeng', halfkogelvormig; koepel-

vormig; van het aangezicht of de

wangen dejukbogen eenigszins geprononceerd

hebbend (niet leelijk); vol; van een brandglas

en dergelijke bol. — z. semboeb en

bakoep.

^ ^ Q^-^^'v^ tjaniboek (pers. tjaboek),

batav. (soend.), een rijting-

zweep. — [T.].

r Va ->- '^ tjemboel, doosje; busje ter bew^a-

ring van kleinigheden, ook van

tabak en pinang voor het si reh -kauwen.

^- i^AjL^^ tjomblang^ of tjomlaii^, batav.,

koppelen; koppelaar, koppelaar-

ster, — [B.]; soend. id. (T.).

\ ^^^^^^ ^emhüdroe ^ naijverig ; ijverzuch-

tig ; mimienijdig ; achterdochtig ;

mentjembcëroe, jaloerscheid vertoonen; den

naijverige enz. spelen; meiitjembobroeken,

met naijver enz. beschouwen; naijverig enz,

zijn op.

^ i ^ b AA^^^s^ tjeniba^koe, malak., zweep.

/ -A^fj::^ tjanibai, men., naam eener soort

van wilde sireh (Lamp. betel; vgl.

Daj. sirih sambai. Bat. hasambe). —
[T.].

tjaniat, schuifknoop; werp-

strik. — [R.].

L, raentjenimat, vaartuigen en

'andere drijvende lichamen aan een

touw of dergelijke voorttrekken) boegseeren;

verhalen; pentjeniüiat, wie of wat aan een

touw enz. voorttrekt enz. gereedschap daar-

voor, het touw, hel anker mz/, pentjemmatau,

voorttrekking aan een touw enz.; boegseering;

verhaling.

IL, soort van zwart verglaasden aarden

pot; van p.m. 7 gantangs inhoud.

/Ja^^ tjemetï (uit 1 Tamil, T.), roede,

om te slaan-, garde; karwats; tj,

bertali, zweep) nientjeineti, m^i een kar-

wats enz. slaan.

tjamtjoe— oorspr. chin. ?—, kleine

lepel; theelepel.

f^ tjenimar, onrein; onzuiver; morsig;

vuil beklad; van woorden en hande-

lingen vuil; onzedelijk tj. laoet ïni, deze zee

is onzuiver (onzuiver kan hier beteekenen:

onveilig door het aanwezen van zeeroovers

^
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zoowel als van klippen); tj\ kaïn, rfe onrein-

heid van het kleedje, cl. i. de maandelijksche

zuivering; scBdali tj. kaïn, zij heeft de

maandstonden reeds; mentjemmar, onrein

enz. worden; bertjemmar, onreinheid enz>

hebben, onrein enz. zijn; b. kaïn, onreinheid

van hei kleedje hebben, d. i. de maandstonden

hebben ; nieiitjemmarken , verontreinigen ;

bemorsen, bekladden.

(vgl. tjeranggali,T.)

tjamaran^g'^liaii , w.

suni., door elkander, zooals een hoop hout,

waarbij het cene stuk boven het andere

uitsteekt; in wanorde; kaki tj., onder

het loopen de voeten door elkander slaan;

horrelvoeten , de voeten binnen waarts ge-

keerd. — [N.].

i] y^^ tjemerlang*, z. tjerlang.

tjemerliii?, z. tJQiiing.

^^a\Ld

/ joos-^^^ii^ tjemas, van een dreigend onge-

luk, verderf of gevaar om een

haartje bijna; van liet gelaat van iemand

bedonderd door een dreigend ongeluk enz.,

dal echter over is; dreigend ongeluk enz.;-

tj. lagi t^rnaïk kepada batoe, bij7ia was

ik (met mijn vaartuig) op de klippen geraakt;

bertjenias, zich in genoemden toestand

bevinden; djika sampai pon b^rtj^mas

benarlah, al komt hij er ook aan, hij zal

zich in groot gevaar bevonden hebben»

..j^/^^Kji^^ tjeniengkïjan entjemekïjan,

ecV heester, welks vruchten,

bladeren en wortels sterk laxceren (z. dj^m^-

kijan, T.).

*»

^ (s Q ^^'N^ tjampa, een^ strik spannen, —
leggen. — [L.].

1 _ o ^ ^ tjempa, naam eener plaats in

kambodja, bekend door eene daar

vervaardigd wordende gebloemde of gevlekte

zijden stof, w^aarvan de bloemen of vlekken

verkregen worden door het verven van bet

zijden garen vóór het weven.

Li/ vJl^jv^^ tjempaka — skr. tjampa-

ka — , naam van een* boom,

die welriekende bloemen draagt— michelia

champaka — ; soorten: tj. moelïjci, tj.

koeböëren tj. k^mbödja, ook welbiënga

koeböêr en böênga k^mbodja^ naam van

een^ boom, die eene welriekende bloem

draagt en veelal op begraafplaatsen geplant

wordt; tj. sëlan; tj. pöeteh; tj. merah;

tj. gondok; retna tj., topaas.

^ ( cViLfJ:^ tjampaja, iets afkeuren of

afraden , in de hoop, dat iemand

het niet zal koopen.— [R.].

(^^/j( Xö^^^ tjenipedak, naam van een'

vruchtboom van het geslacht der

nangka— artocarpns pilosus — ; de vrucht;

tj. aj^r, naam van een' boom, aan de takken

waarvan de bijen gaarne hare nesten hechten.
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^n ^ ^ tjaiupoer, gemengd zijn met iets;

betrokken zijn in iets; zich bemoeien

met iets; zich inlaten met iets; zich afgeven

met iemand; verkeeren met iemand; omgaan

met iemand; mentjampoer, ^nengen; ver-

mengen; onder elkander doen; verwarren;

m^ntjampoer pasir d^ngngan kapoer,

zand met kalk vermengen; pasir b^r tja ni-

poer kapoer, zand met kalk gemengd;

akoe tijada h^riisnn^oer, ik ben er niet in

betrokken; h^rt}dim\ioer d^ngngan orang

djahat, zich met slecht volk afgeven;

tfainpCèran, wat gemengd is; metigsel; wat

dient om met iets vermengd te worden; —
tjaiupoer-baoer, z. baoer.

C, i fN ^ö^^>^ tjemperdik, z. tj^p^rdik.

^ ij ^^ -|-^ tjemperling:, soort van vo-

gel. — [T.]. — z. perling.

(C -t^f ^^ tjemperai, naam van een'

boom — frutex cerasi — welks

bladeren gegelen worden.

/ M^,f> ^^ tjompis, geschonden aan den

kant, doordien er een stuk van

uit is, zooals bv. uit den kant van eene

tafel; ook van het oor, het oorlelletje of

de neusvleugels (z. serpeh); tjompïsan,

uilgescheurd stuk.

mfs^f^ mentjampang^, bij het scheppen

met eene pagaai, wijd naar voren

uithalen.

MAL,-NEDERL. WOORDENBOEK. DEEL II.

il ö ^ ^ tjaiupoei^, van het hoofd of bo-

veneind beroofd, zooals bv. een boom

van zijne kruin; een mast door een schot;

geknot^ getopt.

m r>^y^ tjamping en tjomping, van ge-

weven stoffen of papier aan den

rand geschonden, doordien er een stuk uit is,

hetzij door uitscheuring, vuur, ongedierte of

anderzins; tjompang-tjamping en tjom-

pang-tjomping, van geweven stoffen of

papier op verschillende plaatsen aan den

rand geschonden, doordien er stukken uit

zijn, hetzij door uitscheuring enz. of

anderzins (bal. tjompang, T.).

tt.Ö,-|-,^ tjempoeng, interj. voor een geluid

van iets dat in 't water valt, plomp

(vgl. ^aJLs-, T.); mentlempoeiig, een plom-

pend geluid voortbrengen.

iiLfJ^». tjemping, grooter of kleiner stuk

van een geheel van voorwerpen,

zooals linnen, papier, enz.; lap, in die

beteekenis, inz. ook, om iemands naaktheid

nooddruftig te bedekken; luentjemping,

zich met een enkel kleedje of broek (lap)

behelpen.

L o n ^ /^^ I. tjampak, wat weggeworpen

enz. wordt (z. hoemban, hem-

pas en böBwang); meutjampak, wegwerpen,

weggooien, enz.; tj. böêwang, werpschicht,

die men niet van zins is weder terug te

halen; tj. kaït, enterhaak [aan een touw of

3



54 d^

een bamboes], enterdreg; tj. tëbar, onver-

schillig^ zonder orde nedersmijten; tj. balik,

eene soort van kruis- of- munt-spel met drie

stukken geld^ aan de eene zijde hol^ aan de

andere bol

IL, mazelen; tj, keladi, mazelen met

jeuk (vgl. tampak, T.).

*III., verwijt; harde bejegening. — [R.].

.
tjempélong, naam eener soort van

vaartuig (vgl jav. tj^mplon, T.).

tfemp^loen^, batav., in U wa-

ter vallen (tj^l^mpoeng? T.).

tangan nj a tj^mplingan,

1)3tav,, hij kan zijne handen

niet 't huishouden, is handtam. — [H.].

¥r r A o ^^ tjompelan?, koppelen; paren.—
^ ^

'

[C.]; z. tjomb«^lang (T.).

LJ^ XA f) ^'^^ tjempelek, soort van kruis- of-
***

munt' spel" met twee munten

(vgl. jav. k^plek, T.).

ék
f^ ^ f^ I. ^ampah) beleedigend voor een

van de zintuigen; van spijzen niet

behoorlijk toebereid; van toonen wanklinkend ;

dissoneerend; onharmonisch; van woorden

onkiesch; van muziekinstrumenten ontstemd;

van het orgaan van de smaak verstompt;

^ampah-^ataang ) met verscheidenheid;

^ampah-hambar, van spijzen niet behoor-

lijk toebereid en flauw; z. soembang.

*IL, foppen; gekken; schimpen; smaden;

spotten.— [L,].

^ IIL, weinig afhelling of helling hebben^

zooals de daken van sommige huizen.— [R.].

cSLjLlNiJ^bto. tjompoh, algemeene kok op

marsch of op zee.

l^ Q^/"^ tjemak, zweep; mentjemak,

zweepen.

K^ ^ A^^V tjomlai^, z. tjomblang.

^ ^.

^
, ^/^ . tjemin-2, naam van een' visch

enz. — [M.]; ook tjöêmi-2 ge-

noemd. — [L, bev^.]; men. (eigentUjk tj^r-

min-2), zekere zeevisch maar geenszins

tjoemi-2. — [T.].

4 )(_V1^^ tjemeudari, naam van een'

boom, met geneeskrachtige ei-

genschappen, op het mal. schiereiland te

huis behoorende.

^ 1 Q^^ fi«4*^^ tjomötjok, naam van

zeker kruid. — [L.].

/ jgs> i -f-^ tjemöèwas, vuiligheid van

eten, die aan H gezicht is

blijven hangen.

^ VIX^ t^^"^ tjemomot en tjemêmot,

soek., morsigheid in het aan-

gezicht, inz. om den mond en op de wan-

gen, die bij het eten van kleverige of vette

spijzen er blijft hangen. — z. tjomot.

/^A>L4J::!^tjcmekkijan, z. tj^m?ngkijan.

^,^,,^..^^,^/->v tjememot, z, tjemomot.

>^ ,/N^ I, ^an — oorspr. chin. — pik.
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#11., fotebel (zeker vischnet),

. ^
/N^ tjoen — chin. — , chineesche duim,

waarvan 10 op een' chin. voet.

^ .. ^
f-^ tjinna (skr. tjihna, T.), merk;

teeken: sein. — [L. bew.]; ook

erir (T-)-

l^^l-N^ I. tjinta — skr. tjinta — , aan

denken; bij voortduring en herha

ling; aandenken in liefde; belangstelling

deelneming; bezorgdheid; bekommering; toe-

genegenheid; liefde; verlangen, begeeren;

wensch; mentjinta, denken aan iets; in

liefde gedenken; belang stellen in iets; 6e-

kommerd zijn om iets; liefhebben; verlangen,

begeeren, wenschen; behartigen; m^naroh

tj. d i d alam hati, bezorgdheid in U hart

dragen; drêdoek b^r tjinta, in bekomme-

ring zitten; allah djcga b^rtjinta akan

dakoe. God (rekt zich mijner aan; tj. mani,

naam eener goudgeele slang, waarvan het

bijgeloof zegt, dat zij goud kakt.

*II., ongekamd haar, dat in malkander

gekloterd is. — [L.].

^ t>\jCJs^^ tjentadoe of tentadoe, zekere

dikke groene rupstsoort, die zich

gaarne op de caladium-soorten ophoudt

(s^ntadoe en vgl. bat. antatadoe, soend*

sitataroe). — [T.].

/ CV^-I^N^ tiintaioe. naam van een* fabelachti-

gen vogel (z. djintajoe, T.).

^ Ĵ ^s^ tjintar (verbastering van dj antara?

T.), rad.; vüiel; spinnewiel. —
[L.]. — z. dj^nd^ra.

X- C ^^l^s^ tjonteren^, batav., tokkelen. —

-X- iXAi^ifc. tjantoeny, met een" draad los aan

malkander hechten; rijgen.— [L.],

i Xa:^ tjantlng, waterscheppertje van bam-

boes, gew. met een touw, inz. op de

mal. vaartuigen in gebruik; klein potje voor

het gesmolten was, dat bij maken van de

batik gebruikt wordt (jav. tjanting).

X- iAAJ:^ tjenteng, batav., waker (op eenige

landerijen). — [B.]; tjinteng, het

opperhoofd der dansmeiden. — [R.]; vgl.

tjenteng (T.).

^iiXlc^ tjoenting, onregelmatige, naar evcn-

redigheid breede streep, die op iets

blijft hangen, zooals bv. van krijt, verf,

vet enz.; mentjoenting, besfreepen; ber-

tfoenting, besireept.

iXJi^^^^ tjentODg, kuifje in den nek van

sommige vogels, bv. duiven.— # tjitjin-

toeng, vlecht; lokje; bles.— [L.]; tjetjintong,

haarvlecht; de natuurlijke haarlokjes van het

voorhoofd (jav. tj^ntoeng, T.).— [L.bew.].

m ï l^^^ tjentong, schepper met een' steel

of beugel als handvatsel. — ^ troffel;

batav. (jav. tjentong, T.), houten rijst-

lepel. — [B.].

3*
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mjiXs^ tjenteng — oorspr. chin. —

,

opzichter, voorn, van de opiumpachter

(vgl tj^nteng, T.).

L^ \ül^ I. tjantik, van uiterlijk voorko-

men bevallig, aardig, net, sierlijk

* IL, naam van een* vogel, — [L.].

. tjantel , batav. (jav., T.), vasthaken;

aanklampen. — [B.].

yXl^sw tjantoein, van twee lichamen

^ elkander rakend; tegen elkander; ook

alléén voor het gezicht, zooals hv. twee

eilanden, die, van eene bepaalde plaats

gezien, elkander, schijnen te raken (in

elkander); wederzijdsche aanraking; men-

tjantoem , tegen elkander brengen , zooals

bv. ook de verschillende deelen eener kaart >

de stukken eener soort van geduldspel;

liertjantoem , voorzien zijn van iets, dat.aan

elkander sluit, zooals bv. ook bakkebaarden,

die onder de kin samenkomen.

# 2^ batav., vastspelden. — [B.];„ aan

elkander naaien; aan elkander binden [zooals

de einden van een stuk goed]. — [C.].

jkAA£^ t)<>nto, — z. tjontoh.

^JOsA^^ ti^i^toh en tjonto— oorspr. chin.—

,

staal, monster; model; plan, ontwerp;

voorbeeld; patroon.

tlen^ala, z. dj ^n dj al 9.

l a_J LgsrLl>^ tjintjalok, eene soort van
V

kleifie garnalen ^ p^ppai

genaamd, in zout ingelegd.

•H- yo\.£5ifclJLi^fc^ tjentjamar, zeemeeuw. —
[G.]. — z. tjamar.

•iVjSI^U..:^, z. Ijintjau.

#v\.rSi:\Jo^ tjentjawi, naam van een* vogel,

met een* langen, bijzonder ge-

vormden staart; soort stoffe, gestreept zooals

de staart van dien vogel,

C*
SèXk!^^ tjantjanj, met eene punt omhoog

steken; overeind staan, zooals bv.

een paal, de staart van een' hond, die op

het punt staat met een' anderen te vechten;

mentjantjan^, met eene punt omhoog steken

enz.; lada tj., naam eener soort van spaan-

schen peper.

mJSixXsii^ 9 mentjentjany, fijn hakken; in

stukken hakken; tj. r^boeng,

naam van een zeer klein eetbaar zoutwater-

vischje; tjejitjangan , voat fijn gehakt enz.

is, frikkadel.

., mentjentjen^) zich uit de voeten

maken, zooals bv. een weggejaagde

hond.

/i»4SKV>L£^ tjiotjin, ring; schalen; tj. k^-

rédjaan, derijksring; tj. tand^,

de verlovingsring; tj. hindoe, ijzeren ring

om de einden van het hout dat gedraaid

moet worden, om het splijten voor te komen;
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platte vingerring; tj, berapit, vingerring

met een edelgesteente in *t midden van 2

aanmerkelijk kleinere; tj. mata tïga, vin-

gerring met een edelgesteente in 't midden

van 2 kleinere, die van den hoofdsteen niet

aanmerkelijk in grootte verschillen; tj. p a tja t

k^nnjang, vingerring, die in H midden dik

is en welks dmmere einden niet aan elkander

gesoldeerd zijn; tj. p^ler ïtik, of tj. pintal,

schroefvormig in een gedraaide ring; an-

dere soorten van vingerringen, waarvan

mij de beschrijving onmogelijk is; tj. ïtik

p^sëban; tj, m^rak (bandj. harimau

lalat); tj. patah s^mat; tj. oêtas; tj.

kcênang-2 s^k^bon; tj. ikat sanggoel;

tj. k^lang-2; tj. rama of tj. kcëpoe-2;

tj. öëlar; tj. b^lah kangkoeng; panganan

tj., soort van ringvormige versnapering,—

* tj. patah bïram, zeshoekige ring y die op

den buitenkant eene platte face heeft. — [L.].

4Sifc\JL2^ tjintjcê — oorspr. chin. —
scheepskapilein , gew. alleen voor

de navigatie.

a^^sttI^Vw tjintjau — oorspr. chin. —

,

soort van koeldrank. — te batav.

tjintjaoe (T.).

^ C^JfÉ.s;\xr^ tjèntjodak, men., de

glaszemaker, 't juffertje

insekt. — [T.].

•^LIU) aSIxIc:^ tjintjöêrit, de muskus-

(T.).

rot. — [C.]; vgl. CLjj^

(^Xs^l. t|anda, achterslemphout (mar.); Ij.

k^möëdi, roersteven; hoek gevormd

door achtersteven en kiek

IL, eigenzinnigheid; kuur; gril;

III., skr. tjhanda {geheim), alleen in

tjanda p^ti, geheim koffertje, ter bewaring

van kostbaarheden; chatouille.

*Vf., Iiertjanda, batav., spelen, gekheid

maken. — [B.]; bal. m^tjanda (T.).

(^yjL^N^ tjando&j vocht tot taaie kleverighcid

verdikt; gepraepareerde opium, om te

rooken of te slikken, vormende eene taaie,

kleverige zelfstandigheid, zooals zeer dik

gekookte stroop; taai, kleverig roet, dat zich

in opium- of tabakspijpen aanzet (dat van

de opium afkomstig kan weder gerookt

worden); suikerachtig uitzweetsel, zooals bv.

op gedroogde vruchten. — z. tengkoh.

{^Vl^N^ tjandi, graf; graftombe; grafnaald;

mansoleum; tempeltje; pagode; kast

of kist, waarin de overblijfselen van over-

ledenen bewaard worden; aschkruik; ter

bewaring van de asch van verbrande lijken

(jav., T.).

^ cV^^*^ tjenda, bengk., gelijkend. — [C.];

men. tiJL^-'^b, baq tjanda, gelijk,

als (T.).

^ cVo^ tjendoe, tel., verhaal; vertelsel;

verdichtsel. — [C.].
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(
Vl^N^ ^oenda ,— van tj öê tj o e— , kleinkind ,

in de beleefde of hoffelijke spreekwijze.

Bij de mindere standen ook in brieven.

n^^Vl^-Nw tjendala — skr. tjandala —

,

laag; slecht; gemeen; onzedig; on-

kuisch; z. tjentjala, dj^.ndjala en soendal.

/•OcXaj::^ t)endana — skr. tjandana —

,

sandel, hetzij de boom — siriuin

myrlifolium; santalum— of het hout; soor-

ten: tj. kóêning, hel gewoone sandel; tj.

djai^gi, rood; aj^r tj., water, met fijn

gewreven sandelhout gemengd, dat, na eene

begrafenis, op het graf gegoten wordt; tj.

kering, droog (reukeloos) sandelhout, scheld-

woord, waarmede iemand betcekend wordt,

die voor niets deugt.

k )cXa£^ t)endawan, paddestoel; schim-

7nel, als de enkele plantjes met

het bloote oog zichtbaar zijn. — vgl. ^^^ti^iJ

(T.) — ; soorten: tj. bakau en tj. b^rteh,

geneeskrachtig; tj. böësoet, eene zeer ge-

zochte groente; tj. emboen, en tj. böëlan,

eetbaar; tj. bïring, geneeskrachtig; tj.

l^rküêkoer, eetbaar; tj. t^roentoem,

geneesmiddel tegen schurft; tj. tïjoeng,

eetbaar; tj. s^ssaik, geneeskrachtig; tj.

pajoeng, eetbaar; tj. kawan, eetbaar; tj.

k^l^memer, en tj. njïjoer, niet eetl)aar.

} 4 ^Vl^s^ tjendera — skr. tja n dra, {de

maanj als eene planeet of als eene

uj

godheid beschouwd^ van welke, volgens de

hindoesche fabelleer, een geslacht van halve

goden en koningen afstamt) — , godheid van

minderen rang ; halfgod [mannelijk of vrou-

welijk (huwen ook met menschen)]; wat

genoegen verschaft (in de laatste bet, spreekt

men het in sommige gewesten tj^ndoer uit,

inz. in samenst; als zoodanig ook dj^nd^rgi);

van den slaap lekker, vast, diep; gezond;

tj. m at 9, wat de oogen verblijdt; geschenk

dat iemand genoegen verschaft; tj. d^rdj^,

wat het aangezicht verblijdt, hetzelfde,

i(\l^Vw tjendoer, z. onder Kc3J^.

/ vaMCXo^ tjandarasa— skr. tjandra-

h a s a— , naam eener soort van

slagzwaard,

C, , cV ^^**^ tjenderons;, van de loodrechte lijn

^-^ afwijken; overhellen; zich neigen;

zich neigen tot iets (moreel); geneigd zijn;

nientfenderong, van de loodrechte lijn afwij-

ken enz. — z. tjondong.

. V ) 4 i (^XJL:^ tjenderawati— skr.— nom.

pr. fem.

C J^ ' ^ u V l^'^w tjenderawasa en tjend^r-

wasa — smst. der skr.

woorden tjandra, de maan, en wasa,

woning — , een der namen van den paradijs-

vogel, waarvan men vroeger fabelde, dat

hij geene pooten had, en daai'om allijd in

de lucht zweefde. Eene wijz. daarvan is;

tj^nd^rawaseh.
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^/KwXi' ^. iCXx^ tjanderawangsa —
skr» ijandrawajQgsa,

(maan-geslachf) —, eene der namen van den

paradijsvogeL~[D[\],— z. tj^nd^rawasa.

p (^M^ tjandaiig:, vermetel, stout, hoen,

^^
onversaagd,

CCXaj:^ tjancloeng, soort van kapmes,

^^ waarvan lemmet en gevest uit één

stuk ijzer zijn.

p.L\k^s ketjoeiidang:, overwonnen; ten

^^
onder gebracht (vgl jav. pratjon-

daüg, T.).

p < \l^Vw tjondoii^, van betrekkelijk hooge

^" en dunne voorwerpen, zooals boo-

men, masten pilaren en dergelijke van de

loodrechte lijn afwijken, overhellen^ zich

neigen; mentjondon^, van de loodrechte lijn

afwijken enz. — z. tj^n dorong.

L-3cXo^ I., mentjandak, iets dat neder-

hangt eventjes ophalen, zooals bv.

een vischhaak aan een gewicht, wanneer

het gewicht den grond geraakt heeft, een

vischhaak aan eene hengelroede, om hem

onmiddelijk wieder te laten zakken, ten einde

aan het aas beweging mede te deelen.

*II., t|atjandakan, een jav. (tj^tj^nd?-

kan, T.). piek; een piek van staal die de

koning altijd bij zich houdt. — [L.].

III., mentjandak, koppen (door middel

van koppen bloed aftappen).

LïX cXa:::^ I. tjandik, touw of ketting, op

het einde van een mal. anker

bevestigd, waarmede, als het noodig is, het

anker uit den grond kan gehaald worden.

II., goe'ïidik. tjandik, bijzitten of bij-

wijven, met verscheidenheid.

C^cXOï^ tjendok, in plaats van s^n-
***

dok. — [L. bew.].

^(wJlXJo^ tjoendok, z. soendok.

/ÓC^X^ tjandakïja, dubbelhartig; ber-

tjaodakija, dubbelhartig zijn.

/JcXaj:^ tjandal, klein gebrek; onvolmaakt-

heid.

^ AÖsX^ tjindil (jav. een jonge rot), een

scheldwoord. — [C.].

/JlX/Oi^ tjeudol, soort van versnapering,

bestaande uit suikerwater, met knoe-

deltjes van rijstmeel er in.

-H-zjCX^C:^ tjandan, w. snm., plagen; gek-

scheren. — Men vindt het ook

koetjandan, z. tjanda. IV.— [N.].

(CijCXo:^ tjendöèwai, allerhande hande-

lingen, ook geheimzinnige, waar*

door men de gunst van iemand van de andere

kunne tracht te winnen; vermaak met de

andere kunne, al is het alleen door minnetaai.

/CcXJOifc. tjindal, soort van met vlekken

beschilderde zijden stof van Surate,

waarvan veelal buikgordels gemaakt worden;
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celar ij., de shwa-slang (cêlar saw?),

omdat die ook zoo gevlekt is. — «tjinde^

batav., doek, die om de lenden gedragen

wordt. — [B.];— ^tjendi, w. sum., een

soort van zijde; een soort van buikbanden,

die door eene soort van adel en ook door

de afstammelingen der vorsten van Menang-

kabau gedragen worden als onderscheidings-

teeken.— [N.].

-x- iiSSX) ^
l^s^ tjanarantlan^) jav. (tjina-

rantjang, T.), gegraveerd;

gesneden.— [L.].

tjenrai, toovermiddel; tegen-

gift. -[Cl

iJLSifc, tjenoeng, meer gebr. m^noeng, in

afgetrokkenheid staren op een voorwerp,

jsonder het evenwel duidelijk te zien of er

zijne attentie op te vestigen; diep in gedachten

zitten; diep peinzen; mijmeren; mentje-

noeng, in afgetrokkenheid staren; in afge-

trokkenheid aanstaren; diep peinzen over iels;

mijmeren over iets; döêdoek t^rtj^noeng,

in afgetrokkenheid zitten te staren (daartoe

geraakt).

UI

^ ijL::^ tjewnong, z. onder binding.

tjenangkas, soort van houwer,

met een naar beneden ge-

kromd gevest; ajam tj., witte vechthaan

met geele pooten (vgl. katinaugkas, T.).

^ ^^ V^l^ tjpnangry? (skr. tjihnangga,'

T.) en tj angga, aangeboren mis-

maaktheid; van natuur gebrekkig, als iemand,

die een* bochel heeft, kreupel is, of wel

vlekken of teekenen op de huid heeft. —
[L. bev^r.]; tjinang^gra. — [R.].

^ \^^^y3 t ^'^^ t)enönot, het stuitbeen.— [C.].

VjlI^n^ tjenêla (zelden) — port. chinela—
muilen, sloffen, pantoffels.

^ a2^ tl^tt, chin., zilte pap van roode rijst,

die als toespijs gebruikt worden.— [R.] ;

zal wel jU^ gespeld moeten worden (T.).

^ i|^^^ tjöè, batav,, gedierte in vuil ofstilstaand

water.— [B,].

) éJ^^ tjoewatja (skr. swatjtjha, T.),

^*^ helder, zuiver; vlekkeloos; sïjang

tj., helder daglicht; malam tj., heldere

nacht; terang tj., de klare, lichte dag.

i j ^^v^ . mentjöba, proeven; beproeven;

probeeren; aanpassen; op de proef

stellen.

^j^ É^^^ tJGfebit, vingergreep met den duim

en een* van de vingers, gew, den

wijsvinger; mentjcèbit, knijpen.

«•) ft'"^ tjobar, van geweven stoffen, papier

en dergelijke in het midden ge-

scheurd, zooals bv. een zeil. (z. rompang);

tjobar-tiabir, z. tjabir.

L ö_s ftVN^ . tjöbabL-tjabik, z. Ijabik.
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X CJO h^ tjèbèk, batav., de handen

wasschen vóór hei eten. —
[H.]; handwaschkommetje (jav. tjowek,

T.). - [B].

iJj^Ji^ tjèblöng, batav. (uit 't jav. of bal,

T.), = bolong, hol, uitgehold.—
[H.].

/O ft^*^ tjöban, soort van naald, om bv.

netten te breien of te stikken; men-

tjoban, den draad op die naald brengen.

i **^^ tjcéwat, vooruitsteken, hetzij hori-

zontaal of schuin, zooals bv. de

wijsvinger, een boegspriet, de mannelijke

roede enz; mentjöêwat, vooruitsteken enz.

i '*

\^^ '•' iiient)cëwit, eventjes met de punt

van een* pinger aanraken, of tikken,

om bv. iemands attentie gaande te maken.

^ IL, nagelzweer.— [C.].

^^^^/OéJ^ tjotet, uiterste scherpe punt van

iets, bv. van padi..

^ ^, Q V n^ tjêètak, soend., eene afdeeling;

een district.— [L. bew.] ; batav.,

onderdistrictshoofd. — [B.].

^ t o }̂ ^ l' tjotok, men., de sneb van

eevb vogel; mantjotok, pikken

van vogels, steken van insekten. — [T.].

II., z. tjatok III.

tjcêtja, tooverformulier, waarmede

men een^ gevaarlijken persoon ofander
Tzr^'

levend wezen krachteloos of onschadelijk

maakt; mentjoêtfa, door zoo*n formulier

krachteloos of onschadelijk maken. — ^^ w.

sum., een soort van bezweren. Men blaast

daarbij door de gesloten vuist op het voor-

werp, vooral bij flauwtetoevallen. Soms

houdt men ook eenige kruiden in de hand en

blaast alzoo den patiënt op het aangezicht,

vooral op den neus; tj. karakota, eene too-

verspreuk opzeggen; iemand bezweren; tj.

tawal (tawar. T.), zulk eene bezwering

gebruiken door de gesloten vuist te bla-

zen. — [N.].

tjo&tjoe, kleinkind, kindskind. 0e

Mal. noemt, in de wandeling, tot

eene niet te bepalen grens, wijder bij vorste-

lijke personen, dan bij den gemeenen man,

tjöêtjoe ook iedereen, die twee graden

verder, dan een ander of diens echtgenoot,

van een' gemeenschappelijken oorsprong

verwijderd is; anak tj., nakomelingen.

-^ ^^"^ tj€êt)i — wijz. van scëtji. —
^^-^ * batav., wasschen; reinigen; zuive-

ren; tj. maki, de huid vol schelden.— [B.],

¥r [^^'^^ i^^ I- tjöêtjoet, batav. (jav.), een

haai; tj. pedang, een groote

soort.— [T.].

* IL, w. sum., zuigen; 2<>. afhaspelen: uit-

puizen; pluksel maken (z. ^öêdjoet, T.). —
[N.].
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41.^^^^ A ^s^ tISQot, batav. (jav.), een

kraan zooals die gevonden wor-

den bij de p^dasan vóór een moskee;

snavel als scheldwoord. — [T.].

L tjcètjoer, 1°. van vocht vallen

of vlieden in eeix kleinen , zich

in droppels oplossenden straal; nientj(êt|oer,

vallen of vlieden in een* kleinen straal enz.;

plengen, vergieteu; m^ntjöêtjoer aj^r senï,

zijn water lozen; tjoetjoeranatap, uiterste

rand van een dak, waar hel regenwater

afdroppelt; naam eener geneeskundige droo-

gerij =:=: jdi\. djong rahab.

i^. rand van een vlak, waar water of ander

vocht ofdroppelt.

3**. soort van gebak,

IL, boegspriet (vgl. bah tjotjor, T.);

lajar tj., de kluiver.

*11I., naam van een' vogel. — [C.];

jav. (T.).

tjo^tjoeng* (troeteltaal) — wija;.

van tjcëtjoe — , kleinkind, als

aanspreekwoord (het is een overblijfsel van

den vocativus, nog in 't bat. bewaard, T.).

4f.i Q^*^ ^^"s^ tjcètjoep, slurpen, gelijk men

de thee en koffie drinkt. —
[L.]; met een geluid, gelijk men bloed uit

eene wond zuigt; ook kussen, zoenen, dal

hel klapt. — [L. bew.]. — z. kóêtjoep.

^ (
^

Q>^ A'Nw ^€Ètjok, de voorhoede van een

leger.— [h.]; jav. (T.)-

^v ^-5v

(
,
Q^ A^^^ I. tjotjok, pin- of speldachtig

lichaam, om door iets te steken;

wat door het rijgen aan iets puntigs verkregen

is; mentjótjok, met iets puntigs in of door

iets steken, bv. met eene naald in of door

een stuk linnen: met iets puntigs in eene

opening steken, bv. met een' vinger in de

oogen; met iets puntigs door eene opening

steken, bv. met een* draad door het oog

van eene naald; aan iets puntigs rijgen,

bv. koralen; aan iets puntigs steken, bv.

een stuk vleesch aan een spit; de grondstof

voor matwerk of het matwerk zelven: tnet

steken aan elkander rijgen; tj. sauggoel,

kaarspeld; moetijd s^ tjotjok, eene snoer

paarlen; orang b^rtjotjok tanam, land-

bouwer.

*II., batav. (jav.), uitkomen; overeenko'

men, kloppen, sluiten. — [B.].

^f"^ f|^"Sw . mentjo&tjoh, in brand steken;

aansteken; afvuren.

-K-LUci 4f^j tjetjödot, batav. (jav. tjodot,

T.), soort van vledermuis.— [B.] .

¥rdJó f
""^ tjödet, batav., streep of huisje

bij wijze van handteekening.—
[B.]; lidteeken van een groote wonde.— [T.];

djidatnja tjödèt, hij heeft een likteeken

aan het voorhoofd.— [H.].

•X- / . I (3 ^""^ tjaudan, de bast of het aanzetsel

van de kamfer; het gruis van de
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japansche kamfer. — [L.]; lees tjodan,

denkelijk uit 't bat. (T.).

\ ^'^ tjcèra, van meer dan één persoon

met elkander boerten; gekheden of

grappen maken. — z. kelakar.

^ i f
^^ tjo^roe, scheef; schuins; dwars.—

[L. bew.]; hellend. — [C.].

1 ft^Vw (skr. tjaurï, T.), mentjü^ri, sleien;

ontvreemden; ketjcèrijan, bestolen zijn;

peDtJfi^ri, wie steelt enz.; pentjérïjan, ont-

vreemding y diefstal; tJöÈri-3, steelsgewijs.

i ^^fc. tjoêwar, van lange, puntige voorwer-

pen in de eene of andere richting

lang uitsteken, zooals bv. een mast in de

hoogte, eene gevelde piek vooruit, een

geweer, dat over gedragen wordt, schuin

omhoog; mentjcêwar, in de eene of andere

richting lang uitsteken enz.— z. tjongkar.

L ** > i 4l^> mentjö^rat, van vocht in een'

straal uitspuiten (jav. moen-

tjrat, T.).

L "* j 1 f ^s^ I. mentjörot, het laatst komen,

bv, in eene vergadering, zonder

juist te laat te komen, achteraan komen;

de laatste zijn; te laat komen.

* IL, soek., kraan; mentjörot, met een

kraan aftappen.

V*. de mond van een' gieter of dat ge»

deelte waar het water uit spuit. — [R«]j

meiitjorot, batav., spuit; spuiten; be-

sproeien.— [B.].

^ i ^M \^^ tjöret: tjodet. — [B.].

K- C ^ ^^"^ tjoerang, batav., valsch; oneer-

lijk-[B.].

tjöraiig:, z. djöraiig.^j^
^ G \ ft''^ tjöèreiiy, batav., fronzen.— [B.].

C y é^Nj^ I. tjöronjf , buis; pijp [tot het

^ leiden van vloeistoffen enz.] ; trech-

ter.— * tjetjörong: (jav. T.) , trechter.— [R.] ;

mentjörong:, vloeistof/en leiden door eene buis

enz.; peutjöroDg^, wie door eene buis enz.

leidt; gereedschap daarvoor, buis; pentjórö-

ngan, leiding door eene buis.

IL, ovale beteldoos met een deksel, van

goud of zilver (z. djorong, T.).

*IIL, mentjórong, batav. (jav., T.), in

*t oog loopend; schitterend; enz. — [B.].

*IV., tjetjöroDg, draaibas; kamerstuk

(bal. verrekijker, T.).— [L.].

C ^ i^*^ tjöreng, vol onregelmatige en door

^^
elkander hopende strepen; getatoe-

ëerd; onregelmatige en door elkander

loopende strepen; tatoeeering (ingeprikte

figuren); sïpoet tj., of s^tjöreiig, naam

eener eetbare ^zoutwaler-slak, met onregel-

matige strepen; tjoreng-möreng, met

verscheidenheid. ,

^C^ i 4^*^ tjoèroek, soend., waterval.—
[C.].
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^ CwM^^i^ tjttril^, w. sum., een mes,

zooals Afjinezen veelal bij zich

dragen en waarvan et' gew. twee in eene

schede zitten (bat. soerik, T.).— [N.].

L ^ 4 3^ tjörak , verscheidenheid van kien-

ren naast of op elkander; bontheid;

kleuren of strepen, inz. op lijnwaad of an-

dere stoffen, die met de hoofdkleur (tanah)

inz. ruiten vormen; tj. b^rtj(?ntjang, kleine

ruitjes; tj. tjatoer, groote ruiten; bertjörak,

bont zijn; gestreept zijn; pelangi b. tcê dj oh,

de regenboog heeft zeven verschillende kleu-^

ren of gekleurde strepen; kaïn tanah

mërah b. hïtam, een kleedje op rooden

grond, met zwarte strepen.

LtS \ 't^ tjörek, onregelmatige strepen

of krassen.

^ \ 5^"^ tjöêram, afhellend, matig steil;

helling; glooiing; het afhellend enz.

zijn; tj. jang rata effen helling.

H \ t^"^ mcntjörah, nat en droog uitgieten,

uitschudden, uitstorten (iemand be-

storten, overstelpen bv. met werptuigen;

de beteckenis door v. d. W, opgegeven

is die van m^ntjorahk^n. Er blijkt weder

uit, dat de spraakkunst van 't Rijowsch

mooi in de war is, T.); mentjorahken
,

uitgieten enz. op iets; p^utjorah, wie uitgiet

enz.; schenker; p^ntjórahan , uitgieting

uitschudding 9 uitstorting.

I. tjcèrai, los (niet in bossen),

bv. brandhout; mentjo^raikén , los

doen zijn (maken).

^IL, w. sum., onderwijzen, uitleggen,

duidelijk maken; ama dejnej tjoerej

deing paparkan soerat sebagi on-

da ng-2, kom aan ik zal u een gedeelte der

ondang-l onderwijzen en duidelijk maken.—
[N.]; leesmaq dèn tjoerej dèn paparkan

enz. — #t)oeraJan, omstandig mondeling

verhaal; mentfoerejkan, iets verhalen. —
[T.].

^ C^^^ tlftwoeng:, z. tj^lcèwoeng.

^ J^^^^ t|?tlöiijror, batav., [bespottelijk]

uiterlijk; aangezicht. — [B.]; z.

tjoenggoer.

^,_,Q ^\?,?^ tlan?ak5 hort adem halen,

zooals bv. een vermoeide; naar

lucht snakken; van den adem versneld zijn;

mentjöèngak, kort adem halen enz.

(....JLDaj^ tjöngak, van het aangezicht

(bij dieren van den bek, neb,

snuit enz.) naar omhoog gekeerd; men-

tjöng^ak, het aangezicht enz. naar omhoog

keeren.

L^JlD É, /^ tjöngok, z. tjonggok.

L^^^^ I- tjöêpoe, gat, waar het einde van

iets inkomt, zooals bv. het spoor

voor een' mast.
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* 2**., tj. tïjang, het kapiteel van eerC

pilaar. — [L.] ; dwarshout boven of onder

de stijlen van eene deur of venster, pjaarin

deze gewoonlijk met een grendel sluiten. —
[L. bew.].

^IL, tjoetjC^poej een kom met een dek-

sel. — [L.]. — z. tj^pöé.

•X ^j;xsj4Ji^ tjöèpat, kort, te kort; ontoerei-

kend; kort maken, verkorten. —
[R.]; jav. tjoep^t (T.).

^ (j>\3 éj:^ tjöpot, batav. (jav., T.), losge-

raakt en uitgevallen. — [B.j.

yi éS::^ l'f mentjöêpar, zonder nadenken

spreken, inz. iets kwaads; zich onvoor-

zichtig uitlaten; tjelcêpar, 't zelfde met

verscheidenheid bij het spreken alles zoo

maar zonder onderscheid uitflappen (uit

de talrijke door mij weggelaten afgeleide

vormen blijkt, dat de schrijver nu eens

tjoepar, dan weder tjopar uitspreekt, T.).

*II. tjëèpar, batav. (uit 't bal., T.),

schriel; Jan hennig. — [B.].

ijj 4.^1. tjopeng, lel in 't algemeen; oorlelletje

(bat. soeping, oor, T.); tj. hïdoeng,

neusvleugel; tj. obat, pan van een silex-

geweer (z. sóedoe-2).

^ _ Q %^rs^ tjoèpak, inhoudsmaat voordrooge

en natte waren = 74 gantang

en == 2 kal of leng; m^m^reksai segala

tj cepak gantang, alle maten onderzoeken.

* II. en tjcËpab , vrucht die naar den

lansch (lanseq = langsat, T.), gelijkt,

maar kleiner en bijna rond. Er zijn ver-

scheidene soorten. — [M.].

* III., hel keteltje (kop) van eene tabaks-

{of opuim-) pijp. _ [L.]; jav. (T.).

^ AjéS^ I. tjoepoel en Ajoepoel, gebeuren;

voorvallen; overkomen (van rampen

gesproken). — [L. bew.].

* II., soort van houten hamer. — [L. bew.].

/ k? éJ^ tjöpol, te kort aan het einde; te kort

om aangevat of in iets gestoken te

worden; van touw te kort om in een knoop

gelegd te worden; niet diep genoeg in een

gat, zooals bv. een mast.

¥riK3^s:s^ tjoèpah, z. tjoèpak IL,

^ L^ i A/^ tjcêwak, lok- olifant. — [C.].

^ i\ %!>3^ tjoköl (??, T.), doodstil,

onspraakzaam zitten als een

beeld. — [K.]\ z. jr^ (T.).

Lii^ éJ^^ tjftka— skr. tjoekra — , azijn.

(^^ j A^>^ L tjcèki, soort van verkeerspel, met

2 dobbelsteenen en 52 steentjes van

twee verschillende kleuren aan weerskanten ,

die meest van chineesch porcelein zijn.

* IL, batav., rem habere cum femima, neu-

ken; tj. maï {neuk je moer), gemeen scheld-

woord (dat „gemeen" is vrij overbodig, als

men zoo duidelijk zich uitdrukt, T.).-— [B.],
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(J^ A^s^ Qowek, aarden schoteltje, met ruwe

oppervlakte y waarop de sambal fijn

gemaakt en veelal ook voorgcdiend wordL —
vgl. tjobek (T.).

^ iryé 4^:1:^1^ tlftkit, vork. — [R.].

mentjökit, een weinigje nemen

van iets dat reeds voor iets bestemd

is, en waarvan men denkt, dat er wel iets

af /can of moet zooals bv. van het geld in

een' spaarpot, van bet geld, dat de kok voor

inkoopen krijgt (hier kan de kok of de

meester bet snbj. zijn), van eene toegemeten

portie, die blijkt te groot te zijn.

%-D 4:^9 m^ntjöêkoer, en, minder goed,

menjoèkoer ^ scheren ; afscheren ;

ber^Oèkoer, zich scheren; geschoren worden,

onder het scheermes zitten; geschoren zijn;

peotjc&koer, wie scheert enz.; scheerder,

afscheerder; barbier.

L Q ,5 ^^'^ tjffikoep, voldoende; genoeg;

toereiken; voltallig,

i^ ö > A^N^ tjokok, interj., gewone uitroep

van iemand die latah is, wanneer

hij iets verkeerds gedaan of gezegd heeft,

of hij geschrikt is; mentjökok, roepen.

^J^^5^fl»kil, z. JS^.

^ / K§^^ bertjökol, batav. (uit 't bal, T.),

bij elkander op de hurken zitten;

Ijokolin, op het vuur zetten. — [B.]; vgl.

* III,, eene bijzondere soort van aardvrucht.

z. 5bi. — [R.].

/p ê^^ tjakin, — oorspr. chin. —, kort

badkleedje van grof goed voor man»

nen, dat niet eens tot op de knieën komt.

/^É^s^ I. tjö&kai, belasting; schatting;

recht; tol [onder welken naam ook];

lueiitjjjèkai, aan tol enz. onderwerpen. —
*tjoeké, batav., belasting heffing van Vs

(tienden?). — [B.].

^fll., w. sum., stoeien; schertsen. — [N.].

oi^ tjös^an — pers. tjaugan {stok

met gebogen punt; trommelstok;

groote stok met gebogen punt, waaraan een

ijzeren bal hangt, een onderscheidingsteeken

voor het koninklijk gevolg) —i. djogan.

^^.J^ I. tjögo (jav., T.), domkop;

botterik. — [L. bew.].

^flL, batav., gewaarborgde som voor pro-

ceskosten. — [B.].

j
(L^s^tjöèla— skr. vtjóëla—, been- horen- of

vleeschachtige verhevenheid of uitwas

aan den kop van sommige dieren; de penis

van sommige dieren; tj. badak, beter soem-

boe b., het horen van den neushoren; tj.

naga, de kam van een' draak; tj. töêpai,

de penis van den eekhoren, waaraan men

eene opwekkende kracht toeschrijft, wan-

neer de eekhoren, een wijlje vervolgende
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en niet kunnende krijgen, dat lichaamsdeel

in eene bamboes gestoken en daarin afge-

broken heeft (dit geloof bestaat ook op

Bali, T.).

j i^ I., tjCèloe-tjala, z. tjala.

*II., vlek, fout, smaad, hoon; laster. —
[L. bevv.].

)
4^^^ I. tjêèli— skr, tjólï —, kort buisje;

keurslijf zonder baleinen,

* IL naam van een' visch, — [L.].

J
4£^? tjöla-tjala, z. tjala.

) t£^, mentjöèwal, garen, inz. zijden,

voor den inslag verven met ver-

schillende kleuren, zoodat er bij het weven

bloemen enz, ontstaan (een uiterst moeielijk

werk) ; verven met verschillende kleuren enz.

De schering is effen.

^^^^ 42i^ tjölit, vuig. in plaats van tjólek.

/ WoJ ^^^ tj öèlas , traag , niet ijverig , vadzig ;

luierend; luiaard^ leeglooper (men.:

tjolas of tjolèh, geneigd tot bedrog als

een koopman bv. die goede waar ver-

toont, maar slechte verkoopt; zelfde af-

wijking in beteekenis ziet men in 't bal.

en batav. langit. T.).

^r uojÉ^Sfc^ tjcêles, p^mal^s, batav., roor-

geven iets uit te kunnen uitvoeren,

maar eigenlijk te lui zijn om liet te doen;

hati tJ,, valsch van aard, onoprecht,— [B.].

e , tfolan^-tjaling, z. tjaliii^.

^ ijép^ tjölong, batav. (jav., T.), stelen,—

i 6^j Mf\^ tjöiok, al wat men aansteekt,

om daarmede het vuur naar eene

andere plaats over te brengen, bv. een pitje,

een zwavelstok, inz. als er olie, vet, zwavel

of eenige andere brandende substantie aan

is. — * batav., zwavel (jav., T.). — [B.].

^ iJjSJ t^ tjöêlik, batav.. de oogen uitstek

ken; t{öèlik-2, iemand die de

oogen uitsteekt (vgl. soend., T.); bóeroeng

tj.-2, z. ttêhoe.

C,;^>j A^Nw tj51ek« zooveel als men met iets

puntigs van eene weeke substantie

neemt; veeg uit eene weeke substantie.— z,

tjalit — pentjölek^ wie met iets puntigs

een* zachten veeg aan iets geeft; gereedschap

daarvoor; p. api, strijk-zwavelstokje (vgl.

tjolok, T.); lucifer (vuig. tjolit); meii-

tjolek, met iets puntigs (bv. een* vinger)

een zachten veeg geven aan iets; met iets

puntigs aanraken en eventjes van de plaats

stooten; met iets puntigs wegstooten, zooals

bv. bij het erwten verlezen, eene aangesto-

ken erwt of een' steen met den vinger;

in weeke substantien, zooals bv. leem,

kalk, boter en dergelijke met iets puntigs

steken en daarmede iets uithalen.
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^omi, aardig; lief; mooi,— [C],—
z. tjomil.

'(L^ , tjoemi-tjoemi, koet. en batdv., e/e

inktvisch (soenfl. en mak.).— [TJ.

j^JaJS^ tjöêlim — oorspr. chin. —, hoeveel-

heid opium, die men in eens in eene

pijp stopt; pijp, in dien zin; pijp om te

roohen. — vgl. Ak>- (T.).

^ •jJ 4J2^ tj®lan, naam eener bloemdragen-

de plant, die veelal tot heiningen

hij huizen gebruikt worden, — [L. bew.];

balav. (soend., T.), naam eener welriekende

bloem — vite pinnaia — .— [B.]. — tjaulan

en tjölaii, naam eener in Siam te huis

behoorende plant, welkei^ bladeren als ver-

koelend uitwendig geneesmiddel gebruikt

worden,

^/^jJêl^ tjolen, balav. (soend.), een pitje

van oude lappen zooals die om

muskiten te zoeken. — [T.].

wü AJ2^ tjcèlija, bewoner van de kust van

Koromandel. — z. keling.

-^4pbh. t|®Ma, meergebr. tjóêma-2en min-

der goed, tjö^mah [zelden], slechts;

alleenlijk; enkel; tj€ênia-3, minder gebr.

tjoêm^, vruchteloos; ijdel; vruchteloosheid;

ijdelheid; uiterlijke schijn; vruchteloos; te

vergeefs; om niet; kosteloos; gratis; in

schijn,— z. sïja.

Û ^

^,;>vC4j^ I. tjomot, bemorst.~\g\.

'
(T.).

#11., soek., van het onderst gedeelte

van het aangezicht (neus, mond en kin)

vooruitstekend, zooals bv. bij de Negers.

Liis/0 i^j^ tjöêmik, de haren onder de

onderlip,

^L«OéJ^ I. tjomil, aardig; bevallig, lief

[van iets kleins in zijne soort, doch

voorn, van het gelaat van kleine kinderen en

dieren]; van de mond ook viooie praatjes

makend, flikfooiend; waanwijs; iiient}oiiiil
,

zich aardig enz,, vertoonen; zich waanwijs

mengen in gesprekken,

^11. en somil, singap. ~ eng, saw-

mill —, zaagmolen.

^ / JJ^ ^p^ tjömèl, batav., knorren, mor-

ren, pruttelen (soend.; vgl. jav.

oem^l). — [T. en B.].

^K^^f^ tjêêmah, beter tjêènia.

^2>^ %r^' mentjönit) als een uitwas of

iets onnatuurlijks uitsteken enz,,

zooals bv. een vingertje aan een' vinger;

pentjonlt, wat als een uitwas of iets

onnatuurlijks uitsteekt, onnatuurlijk uitwas,

s ^ t'*^ tjffinam, soort van kleine tang met

^ scherpe lippen; nijpertje, pincette,

\jS ft^ tjffinija (zelden) — oorspr. chin. —

,

soort van platboomd laadvaartuig,

voorn, té Batavia in gebruik.
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f c 4^^^^ • mentjanvai , ie gering achten, Ie

licht achten.

iXs::^ tjfth, inlerj. van verwondering, hc; hel—
z. tjeli; mei]g*etjah, zijne verwondering

door hel woord tjah aan den dag leggen,

<^^Vw tjoli, interj. waarmede men de honden

aanhitst; ]iieiig:etjoli, met het woord

tjoli aanhitsen,

iX^^ tjeli , interj. van verw^ondering (die ook af-

keer kan zijn)^ he; hei; foei,— z. tjali en

tjïtjik; nieno'etjeh, zijne verwondering (af-

keer) door het woord tjeh aan den dag leggen,

iV^^s^ tjahSri; z. tjari, mentjahari

riziki of alleen mentjahari, zijn

dagelijksch brood zoeken; den host winnen;

trachten iets te verdienen; m. ''aki, een

middel (redmiddel, list) zoeken (bedenken).

f ^ V-^
.

''^ tjahaja— skr. tjhaja, — glans;

licht; luister; tj. bagai diramas,

licht, alsof het gekneed ware, d. i. stralend licht;

bertjaliaja, schitteren, glans verspreiden,

/ ^^ (z. onder j^^^l); 2^.— oorspr. chin.—

,

zeker gewicht = Yio l^oen.

^ / -.-I!^ !• tjija, achting hebben voor; ach-

ting; genegenheid, — [M.].

*IL, musch, — [L.]; soort van kleine

vledermuis. — [L. bew.].

/ r^ ,

^"^ I. tjïjoe, kleine vierkante eere-matras

met boordsel inz., ook voor bruid en

bruidegom bij de huwelijksceremoniën,

IL, chin., gedistilleerd,

MAL.-NEDERL. WOORDENBOEK. DEEL II.

^^oVa. ^^ tjijamau, naam van een* boom,

welks spint, met water fijn gewre-

ven, als een verkoelend smeersel gebruikt

wordt; soorten: tj. k^remangka; tj. möê-

djoer.

i/wA-J^ z. tjetjïbang.

^ iA-A.,.^ tjêbon^, batav. (jav., T.), de

eerste vorming van den kik-

vorsch,— [B.].

l^_ jQ.j^-jL,,^^ tjbok, vat om te scheppen,

zonder steel, inz. van den dop

eener kokosnoot; mentjbok, met een tj.

scheppen,

^ K^ ^ ^^ tjêbol, jav., dwerg; ook: tjabol;

bcèdak tj., een mismaaktjongetje

als soort van hofnar (bal. tjabol); bagai

si tj. mejnjapai bclêlan, als de dwerg die

naar de maan grijpt van een parvenu. — [T.].

I. tjïta — wijz. van tjitta.

II., z. tjit.

tjïti, naam van een' hindoeschen

volkstam, in de mal. landen als

geldschieters, woekeraars en rijke kooplie-

den bekend. — z. ^5- (T.).

(^
o*Zjl ^"s^ . meni^t^k^ afdrukken; bedruk-

ken; drukken, bv. een boek;

pciitjëtak, wie afdrukt enz.; wiens beroep

het is het te doen; drukker; gereedschap

daarvoor; pertjétakan, afdrukking; hel

drukken; plaats daarvoor, drukkerij.
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•)<• ^^ xXjl_^-^ tjètèk, batav. (jav.), ondiep.—
[T.]; ook soek.

^^ ^^ü^n JL ^*s^ L, nieiitjitjit, fjilpen (ook

halav., B.); 7nel een sissend

geluid uitspuwen, door de lippen op elkan-

der te drukken en het speeksel met de

tong voort te slooten; van een geladen

vuurwapen uitbranden door het zundgat.

IL, achterkleinkind. — De mal. noemen,

lot eene niet te bepalen grens, wijder in

de vorstelijke huizen, dan in de mindere

standen, aldus ook iedereen, die in eene

gemeenschappelijke afstamming drie graden

lager staat, dan een ander, of diens echtge-

noot; z. ook tjitjoenda.

*III. of tjitjip (dit bal), batav., wordt

gebezigd voor 't indoopen der vingers ergens

in, om het te proeven. — [T.].

^ Vli^-SSXAw^:^ » iiieiitjerètjèttaii , batav.
,

lekken. — [H.]; bal. p^tje-

reltjet, druppelen, biggelen van tranen; z.

tj^retjet (T.).

^«^gnj. /^ T. tjêtjer (men. tjitjir, T.),van

eene menigte van dingen, zooals

bv. graan, vallen uit iets, dat in beweging is,

bv. een' zak, die gedragen wordt, en blijven

liggen; op die wijze verstrooid raken (jav. ke-

tjer, T.); ke^é^êrm, verstrooid geraakt zijn.

*1I., mantjetjer, men., de tjanang en in

't algemeen instrumenten van een schel

geluid doen klinken. — [T.].

, z. tjitjit III. en vgl.

tj^ttjap.

^ ^_ Q^^^^^N^ tjïtjak en tjïtjali , spikke-

len; sprenkelen.— [L. bew.] .

-3f L-iLsA^O^, inantjitjik, men., zingen

van kookend water, suizen

van kogels. — [T.].

L-^x^^stt jl ^s^ . mentjitjik, verfoeien; een

afkeer hebben voor iels.

^cXs;\/w«i^ tjïtjah, z. tjïtjak.

<3c>%i;rijL <^^ tjêtjeli (gemeen), penis.

tjêtje, batav., achterachter-

kleinkind. — [B.].

tjetjei, w. sum,, de bekken

bij de muziek. — [N.].

tjidi, w. sum., 07n iets geven;

zich iets aantrekken; saja tra-

da tjièi sama dij a ik geef niet om hem

(fraai men.! T.); tjidikan, de tong achter

iemands rug uitsteken, hem bespotten. —

C ii\x ^^ . mentjêdok, eenig vocht

scheppen (vgl. jav. tjedok; T.).

I. tjïri— skr. tjiri —, beleediging;

verkeerde handeling jegens iemand;

fout; gebrek; 2"^. (jav., T.), teeken; blijk.

^11., kaarspeld.— [L.].

JL ^s^ I. tjijar, schreeuwend , jankend , zoo-

als dwingende kinderen; mentjijar,

schreeuwend janken enz.

J
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IL, aetheerische olie, zooals bv. die in de

schil van een* oranjeappel.

I. tjêret, dunne kak; spuitkak

[inz. bij kleine hoeveelheden];

dunlijvigheid; buikloop, dunne kak; men-

tjêret, dun en inz. bij kleine hoeveelheden

kakken, uitkomen als dunne kak; van een

vuurwapen nabranden; tj. darah, bloedloop;

tj. b in tang, verschietende ster; sterresnuitsel;

tjêretbêret, kakkerig te werk gaan; iets beetje

bij beetje doen wat in eenen keer kon gedaan

ivorden; met allerhande kak voor den dag

komen; sammelen; pentjêret, wie of wat dun

kakt enz.; wiens of welks gewoonte het is het

te doen; zundgat van een vuurwapen.— ^tjirit

of tjiriq, men., == tahi; tj. talinga, oorvuil;

tj. kóêkoe, vuil onder de nagels; gagoek

tj. ajam, zekere kleine zeevisch. — [T.].

*II., batav., gieter. — [B.]; kraan van

een val. — [R.].

i^ S .^
JL 'N^ tjêrek, ketel, meestal van me-

taal, met tuit en beugel, om er

water in te bewaren of te koken, doch

veelal ter bewaring van het water voor de

verplichte of vrijwillige reinigingen.

,, tjeirej-beirej (slecht gehoord

in plaats van- ^^y^ ,^^ ? T.),

w. sum., door elkander; overhoop; tj.-b. d i

hamboes toefan, alles werd door den

orkaan overhoop geworpen, — [N.].

(^ ^^A.^^ (lees ^j^^ en z. onder tjê-

ret, T.), tjirie kopi, w. sum.,

koffi-dik.— [N.].

meiitjêngeiig*, gedurig janken

zooals kleine kinderen; bertjê-

iigeng*, aan 't janken.

>X\-£:iifc. tjïngam, naam van een boom, met

fijn hout, waarvan vormen voor

gebak gemaakt worden.

C Qa. ^^ tjïjap, inlerj,, voor een piepend

geluid, zooals bv. dat van kuikens of

jonge vogels; zoodanig geluid (vgl. tjijak I.,

T.); nientjljap, piepen; tjïjap-mïjap, 'l

zelfde met vesch^idenheid.

)f C o^ ^^ tjljoep, soort van kleinen roei-

spaan, — [C.].

^ \^^^^ '"^ tjïpoet, batav., zeer klein schelp-

diertje. — [B,]; is ook men., en

wordt schertsenderwijs op de penis toege-

past (T.). — z. sïpoet.

I. tjêper, kleine vlakke schotel van

metaal; klein presenteer-blad; mond-

stuk van blaasinstrumenten, die tegen de

lippen gezet worden, zooals trompetten,

horens. — Op de tjêper worden de vorste-

lijke brieven gedragen. — z. talam.

*II., batav. (jav., T.), plat: ondiep [van

een bord].— [B.].

tjipok, soort van oostindisch

batist, fijner dan asahan.

4*
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"^rj"^ ;> tjipen, slrijdbijL— [G.].

•5f / -Q^ T ,

^"^ I. tjipai, 7iaar iets (jrijpen, val-

len, — [L. bew.]. — z. tjapai.

^ II., soort van zijdgeiveer.— [L. (s. s.)] ;

volgens sommigen ook eene soort van schiet-

geweer, — [R.].

* III., benk., soort van aap; z. simpai. —
[C.].

*IV., aankomen enz,; z. sampai.— [R.].

* V., men., zekere slaksoort. — [T.].

Ui

l,
ö x ^"Sw I. tjijak, interj., vooreen geluid,

zooals Lv. dat van het gejank van

kleine kinderen; zoodanig geluid (vlg. tjijap,

T.); nientjïjak, het geluid tj. voortbrengen;

tjijak-mijak, met verscheidenheid.

*II., men., in opspraak brenging; man-

tjijak, iemand betichten,— [T.]; timbang

tjijakh, een bewijs in rechtszaken. — [N.].

L -^ C jl >s^ I, tjïka, koliek met braking en

afgang; tj. kQsijangan, koliek die

*s nachts aankomt en doodelijk is, wanneer

zij niet tegen den dag beter is. Men gebruikt

dit ook als vervvensching; tj. k^dadak, ko-

liek met braking, zonder dat er iets uitkomt.

^\\., batav., voortl toe, schrob je. — [B.].

-^ ,.>^JL <-N^ . batjikoen badag^a, men., in

't geheim den vijand toegedaan

zijn. - (T.).

* i^"^^ "^ • tjikoetau, batav. (bal., T.),

den hik hebben. — [B.]-

^ ó^j^ ^^^ I. tjikar, cirkel; rad.; rond;

omtrek, — [L.]; kring, — [G.];

denkelijk )y:^ (T.).

^f II. (jav.) soort van kar (T.).

)f JS^x ^^ tjëker, batav. (jav., T.), met de

poolen krabben (als kippen). —
[B.].

^ ^i5sA-J^h. tjikoeiig, zeker inlandsch vaar-

tuig, — [R.].

X- L a_^A ^*^ tjïkak, men., zekere aaj)-

soort met een wit gelaat. —
[T.].

^ / Kx ^"^^ tjïkil, van spijzen schadelijk;

zwaar te verteeren,

I. tjëkel, soort van zeer kleine piek.

IL, meer dan zuinig; karig [inz. met het

doel, om met iets, bv. een pond suilier,

een' langen tijd toe te komen] ; gierig (minder

dan kïkir).

*III. (jav.) aangenomen naam van In o

k^rta pati toen hij zich als een man uit 't

volk voor deed; z. Pandji Djajeng tilam

hl 60 r. 5 V. o.— [T.].

. êi >1jl ^^^ tjekej, w. sum., onderzoeken,
* * * »

overal onder en in zoeken;

orang tjekej koeliki, een kijk in de

pot,— [K].

ü^.
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i oJS^jL /^N^ I. tjeg^ak, vol beweging; leven-

dig, vlug; vrolijk; iemand vol

beweging,

^ IL, men., volkomen hersteld na een ziek-

le.~[T.].

Vjl ^-^ tjili (zelden), spaansche peper {m^-

lo-ind. c/u7/y, T.). — z. lada.

tjleng (jav.) balav., het wild

varken (men.: tjiling, T.); sawan

tj., stuipen; zenuwtoevaL— [B.]; tjèlèngaii,

batav. (jav.), een spaarpot van aarde in de

gedaante van een varken, en die men in

stukken moet gooien om 't geld er uit te

krijgen. — [T.].

)f i_ oi x ^^ of jiA^, maiitjïloq, men., =
mentjöëri; katjilapan, be-

stolen worden. — [ï.].

*é^

vAA«fi^, hind. ^^, z. tjöêlim. — [ï.].

^ tjële, zekere

kleine ruitjes.

/ ^Ajl .
^v>^ tjele, zekere katoenen stof, met

rj
L ^Vw tjijoeni, kus, zoen, — z. koetjoep;

nieiitjïjoem, kussen; zoenen [eig.

alleen door neus en mond tegen het voor-

werp te brengen en met den neus op te

snuiven]; ruiken; beruiken; roempoet tj.

pantat of tj. böërit, naam eener soort van

gras, dat zijn' naam te danken heeft aan

de eigenschap van zijne uit verschillende

blaadjes bestaande bloem, dat deze wanneer

men haar verfommeld heeft en er dan mede

op zij n'* achterste slaat zich weder in den

vori^en staat herstelt.

,, mantjema, men., aanklagen van

een diefstal, enz. — [T.].
'

V^jL ^y^ tjema, benaming van een' vechthaan

wanneer hij de beste rijstkorrels op-

pikt, met zijne schaduw vecht of tegen de

menschen aanrent. — [P., volgens wien? z.

tjëna, T.].

^JL ^ tjëmer, van een oog sterk geschon-

den, doch nog niet blind,

I. tjïna — skr. tjïna — , chincesch;

chinees; Ij. btêta (1), blinde chinees

^ ^^

j

(1) Verb. uit skr. Ijihni-bhoila (wat ten teeken geworden Ls) = JJLslx) . — [ï.]. liet zou vreemd

zijn, dat een mohammedaansch gebruik, dat eerst na de invoering van den islam bij de Mal bekend werd, door

eene smst. van twee sanskrit woorden , waarvan men in 't mal. nergens anders een spoor vindt (z. Ijinaboekti, T.),

zou zijn beteekend geworden. (Nog vreemder, dat men een afgodendienaar, als een chinees, bij den kraag

pakt, om een legale fictie in 't Moli. recht uit te drukken; 't woord wordt buitendien in werken, die vroeger Ie Aljeh,

waar geen chinezen waren
,
geschreven werden , zeer vaak gebezigd . Dat men bij tj i n a in plaats van tj ih n a , aan een

chinees denkt, laat zich verklaren uit lloll. spreekwijzen, als „dat ruikt naar de mosterd," 't geen Amsterdam-

mers, die Fransch spreken met „cela sent Ia moutarde" vertalen in plaats van met „cela sent Ie fagot" d. i.

dat ruikt naar de mutserd of brandstapel, T.).
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d. i. iemand, die met een driemaal verstoten

vrouw trouwt, om haar, na verloop van een'

dag en een* nacht, wederom te verstoten, als

wanneer zij weder met haren vorigen man

kan trouwen. De bijslaap van den blinden

chinees, gedurende die 24 uren is, volgens

de wet, eene vereischte, zonder welk de

geheele procedure niet geldig is. Die wel,

echter wordt veelal ontdoken; kajoe tj. of

s^ntadoe, 7iaam van een' boom, soort van

casuarina, welks vruchten gegeten worden

en welks taai hout men voor kleine bootjes

gebruikt; tj. göêri, z. tjel^göêri; akar

tj., naam eener kruipende plant, zijnde een

zeer goed bindsel; — * kajoe tj. of obat-

radja, naam eener heester— smilax zeylot

nica — .— [C],

^11., z. ^. — tjina boekti of tjina

bèti, corpus delicli (bal. tjina wjakti,

T.).

i T^?^ tjëna, van een' vechthaan gewond

geweest, doch weder genezen en tot

gevecht geschikt (aguerri).

^i Q Ijl ^N^ of JAA^ tjiiiap of tjinoq,
** %*

men., een jonge luis. — [T.].

UJ

^A^ij^ i. — oorspr. chin. — meiitjïjau,

roeien met lange riemen, waarbij de

roeier staat, met het gezicht naar voren, en

dus niet aan den riem trekt, maar voor uil

stoot; pentjijaa, die met lange riemen

roeit enz.; gereedschap daarvoor.

IL, tjïau, verb. van kipsïau.

/

f^, de letter U^, zijnde een in de keel

gevormde h Idank, hier in de transscriptie

uitgedrukt door b- — De mal. noemen haar

ba k^tjil, ter onderscheiding van de j^.

Als gelalletter heeft zij de waarde van 8 (z.

^ c t

j^tj; in geschriften van godsdienstigen

aard verk. van iul^ .

Vjs^, naam der letter
Z'

y

>j\ji5i., plur. f^, rechter.

\,;^^ plur. van Xss^is^.

E
V.^ (mal. badji), plur. ^^2^, tt^"^^

wie ter bedevaart naaren j^s-^s

Mekka gaat of geweest is. — In engeren zin

is alleen die b^dji, die den 9". der maand

tex5:\!)^j, bij den berg L:i.;ldy:, geweest is,

op welken tijd daar de duivel gesteenigd

wordt. Uit beleefdheid geven de ar. die

benaming ook aan een' Christen, die naar
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Jeruzalem geweest is (z. ^^^U^); die

wel is waar de heilige plaatsen 7vndom

Mekka plechtig bezocht heeft, doch niet op

den bepaalden tijd bij den berg Arafat

geweest is; h. b^toel, die er wèl is geweest;

Jjj ^, die voor een' overledene, welke de

voorgeschreven bedevaart niet gedaan heeft ^

ter bedevaart gaat of geweest is; naïk h.,

ter bedevaart naar Mekka (van Christenen

naar Jeruzalem) gaan; meng^ehddjikeii, een""

overledene, die de voorgeschreven bedevaart

niet gedaan heeft, h. maken, door in diens

plaats te gaan; geld of geldswaarde besteden

ten behoeve van een overledene enz.

LHJ^^r^Vr^ pulr. van i^U^.

\ ^ y ^ -^fi i

C ^y^y^ V ^"^^^ ^ plur. ij^rfow en l^^^, wie

het gordijn verhangt; wie weder-

houdt en afzondert; deurwaarder inz. van

'sKonings afzonderlijk vertrek,

^^^V ^^- plur. ^Uv, ^, cijUwU. en

^J^, noodzakelijk iets; behoefte

(ook de natimrlijke) ; noodzakelijkheid; het

gewenschte; ^^^^^U- (jj^ , uit nooddruft;

uit noodzakelijkheid; h. b^sar dan ketjil,

groole en kleine behoeften (kakken en

pissen) ; ^ s^ L^' , het voldoen aan zijne

behoefte, zijne behoefte (gevoeg) doen.

y y

j:^\::i>^. Hagar,

y

>I^Vj^, koppenzetter; wondheeler, barbier,

/ ^^^V-^^w ïiadjr, wijz. van ^U-.

y

<J1JÓ vJ^j nieuw; juist verschijnend; toeval-

lig; gebeurtenis; toeval; wisselval-

ligheid van het noodlot, In \ mal. ook nog:

het nieuwe, als hoed.

\ vJiiÉ., warm; van een werk moeielijk, zwaar.

y

U \Vr:5w, phIur. Li^Ls^, landbouwer.

(J^ S V^^ * plur. ^j^)j:^ , ^js^) en Lj)^,

wachter; stalknecht; z. aras I.

y y

<^AO \\^^ (mal. harisah), /mirftuonrfe .50?ï-

der bloedstorting; schram,

y

O^AJuVi^, plur. <Lw:=v-, rekenaar; rekenkun-

y

w y

dige.

zm^xii V^'s^ (mal. hassah), plur. (j**\^s^j zi\

(een van de vijf).

cXwu vJ^s*) plur. ó^s^, jU^ en b'A/.j.rv, be-

nijdend; met afgunst behandelen;

vijand,

y y

( yyA^s^ of UUw, wordt gebruikt als een

wensch van verwijdering: het zij

verre; of als adv., met uitzondering van,

behalve; JcilUU-, ^dlUiU^ en ^\ ^U-,

rf<7/ verhoede God.
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y

^^ V^^ . verzamelend; verzamelaar; J:,\^),

de verzamelaar bij uitnemendheid,

een naam van Moehammad.

^aLV^v^ . nom. pr. v.; een Hasjini is de

stichter van een' slam, naar hem

Hasjimieten genoemd.

w y

^ V^*^*^ . den slam der Hasjimieten bc-

TT / /
treffend; hasjimitiesch; Hasjimiel,

y

^Xa^a^jI.^^ (mal. hasjimijah), fem. van

/ /
het voorgaande; hasjimietische

m,\jl, van 3S00 ellebogen.

^jLxjuV^s^ . plur. ^^y^ï^, rand; zoom; boord;

kant; witte rand i>i boeken of ge-

schriften, kantteekening
, glosse.

y

f MO w^> plur. (Jw^)^, te voorschijn ko-

mend; voortspruitend; ontslaand;

bestand hebbend; zichtbaar; openbaar; voort-

brengsel {opbrengst, T.), resultaat; uitkomst,

voordeel; nut (z. djaj^). — ^ men., gereed

zijn; wel slagen, goed afloopen; ba r hasil,

preparaties maken voor een féést. — [T.].

^AO v.£^, plur.^-isw en ^^-iis-, tegenwoordig ;

aanwezig; gereed; vaardig. Met plur.

'Si. >

.Las^, inwoner; iemand, inz, Arabier, met

vaste woonplaats, in tegenoverstelling van

nomaden, inz, Badouienen.

y

V7 %V<'*s^ . plur. l?lL>- en i]^s^, bewakend;

bewarend; waarnemend; van buiten

LS

onthoudend, inz. den koran of de zes

voornaamste overleveringen aangaande Moe-

hammad; wachter, waarnemer; wie over iets

gesteld is; lails;!), de wachter bij uitne-

mendheid, d. i. God; duidelijke, rechte weg;

lailsJlJor, dienaar van den wachter bij

uitnemendheid.

,ivj^^, een barrevoeter.

v_^ V^^>^ . plur. -èLG^, rechter; scheidsman;

\ y
vorst; heer; bestuurder.

V^^, plur. J)y^) en U^h staat; ge-

steldheid; toestand; omstandigheid; wij-

ze; zaak; ding; geval; in de gramm.: het

praesens. Kan in 't mal. soms door dat

(conj.) vertaald worden; hal aliwal, mal.

pleonasmus, de omstandigheden; pada h.,

ook: terwijl toch (conj.); mengiialkeii, tot

hal maken; van daar ook: belemmeren;

terhal, belemmerd geworden zijn, kan

soms ook vertaald worden door: er kwam

iets tusschen; er kwam een kink in den

kabel.

y

(\wi Vf^ . lovend; prijzend [inz. God].

/ y

ÖCX^Vn^ (mal. hamidah) fem. van het

y
voorgaande; ook nom. pr. f.

y

y^ V<v^ . zwanger; h. dengngan, zwan-

y

ren.

ger bij; uieng'haniilken , bezwangc-
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^/ó_> V ^si^ . plur. {j^^ en ^i^j^, de maand-

stonden hebbend; maandsionden heb-

bende vrouw.

y
^^s^ . liefde; toegenegenheid; gehechtheid.

/
., plur. ^Ürw, ^^^? ^^^ ^^ (jl^K

bemind; geliefd; hoogeschat; beminde

enz,; liefde; vriendschap,

u;

• iVa:::». pilO lur. van

y 5>

L^AA^h. plui'- vau Lo-.

//
^>.^^">w (mal h i ba bah) plur. van l..

w !>

^^^*^ (mal. hoebbah), //a/Üe; beminde

(masc); wat zich iemand wenscht;

met plur. l^jo-, beminde (fem.).

c /

/ hJ^A!^ (nial- babas), terughouding; ge-

vangenhouding; opsluiting; inkerke-

ring; kerker,

( Wsk-O^ pliir. jjU^xs»-, Abijssinièrs; Ethio-

piërs,

^LU^a:^. plur. van J^}^^

/ Av ^^*^
, abyssiniërs enz. betreffend; abys-

sinisch; ethtopisch; abyssiniërs enz.

betreffende enz.; abyssiniër; ethiopiër.

/ I^O;^? plin^ J'^)? lichaamsvrucht (foetus).

!> !>

l-J^a:^ pi ur. van

ii .'C ^^i 'c -^ o 'f

, plur. ^Ad^), Ij^) en v—jU^-I,

bemind; minnend; lief; waard; 6e-

• o ^

mmrfö enz.; vriend; l^^aa^ ) , rfe beminde

bij uitnemendheid^ d. i. Moehammad.

y y

<X^AA£5bfc. (mal. habïbah), fem. van bel

voorgaande; nom. pr. f.

y

( w^aI^, tot een godsdienstig gebruik be-

stemd en daarom onvervreemdbaar.

is
,Xi^ I., praep., tot; adv., tot iets, er onder

begrepen; zelfs. — z. hingga en

salang.

II., eene verwisseling van het ar. met

het skr. alha, dat eene part. van inleiding

en aanvulling is, met de bet.: en; nu; toen;

daarna: en in zoover = CS^, dat er veelal

ook pleonastisch onmiddellijk opvolgt. —
Soms heeft het ook de bet. van s^t(?lah,

nadat, waarmede het dan ook weder een'

zeer gewilden pleonasmus vormt.— z. ata-2;

h. maka t^rd^ngngarlah chabar ïtoe,

en dat bericht {dat bericht nu) werd vernomen;

h. maka kata töêwan pdel^rï, toen (daar-

na) zeide de prinses; l.i. kalakijan maka,

een drievoudige pleonasmus: en toen nu;

b. b^b^rapa Idmanjat ïjai b§rdjalan,

nadat zij eenigen tijd gegaan waren; 1?. s§t§-

lah söêdah, nadat dit gebeurd (gedaan) was.



fm ^^O^ plur. van ^i^.

f^^ het ter bedevaart naar Mekka

uu 9

^j,jN», plur. van ^l^.

f^ ^*- en ^\s^, bedevaart naar Mekka.

S8

W 9

plur. van -U.

L
,

J Vrs^rv^v^ . bedekking; toedekking; verber-

ging; tusschenkomst; afsluiting;

uitsluiting; niet plur. L-...%2po-, voorwerp,

dat een ander verbergt, afsluit, maskeert;

sluier; gordijn; zedigheid; schaamte,

—Xjs^k:::^ plur. van ^U..

\U5fc:vr!^ plur. van *rfo^.

iJ 4 vJS^VJï^fc. (wal- bidjai^ah) plur van

/
j^-

iu y

r
\jSiV£^> koppenzetter; wondheeler; barbier.

c /

.
(mal. b a dj a b), bedekking; toedek-

king; verberging; tusschenkomst;

uitsluiting in 't algemeen; uitsluiting van

eene erfenis, door tusschenkomst van een'

ander.

4<.^^y^igrv»s^ badjib, w. sum., ongerust.—
[N.].

<^a2^V£^ (lual. ha dj abah) plur. van

i^r^^n^v^ (mal. baddjah), eene pelgrims-

reis naar Mekka; i)cÜ}te^^, bij de

pelgrimsreis Gods (d. i. die naar Mekka),

soort van eed.

<Xs^V£^ (ïual. hoedjdjah), plur. ^^^^e^,

proef; bewijs; authentieke acte; certi-

ficaat; ^^£^0 — . kenmerk van manbaarheid

of van de jaren van onderscheid; patah h.,

ten einde met zijne bewijzen; vastgezet;

niet meer kunnen antwoorden; m^n dirikan

h., bewijzen bijbrengen.

uu

A>%iz-i^^ (mal. h i dj dj ah), plur. >a3^^,

eene pelgrimsreis naar Mekka;

te\:»!)^J, de 12^. maand der Ar. en Mal.,

zoo genoemd, omdat op den 10^. dag dier

maand het groote pelgrimsfeest te Mekka

gevierd wordt, waarbij men tegenwoordig

moet zijn, om h a dj i te worden.

t
y 5>

v^ü^n^ plur. van tev-s..

t
o

J^

,Si\£^ plur. van toss-.

.
(mal. hadjar), verhinderen; ver-

bieden; iemand verhinderen aan de

vrije beschikking over zijne goederen; onder

curateel stellen.
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,, plur. ,l::s\^), j^^^^) 9 jW^ ^*^

swarte steen in den tempel te Mekka, die

door de Moehammedanen , inz. de bedevaart-

gangersy gekust wordt.

y

>aM^

e

(mal. hadja'm), koppen zetten

[koppen); aderlaten; scheeren,

plur. van ^l^.

w /

<^\^v^ » Iwgrenziiig; vaststelling door grenzen;

straf; kastijding; scherpheid; zuurheid;

bitsheid. Mei \)\m\ d^Ss^, grens; grensschei-

ding; definitie; h. böèdi, de grenzen van het

verstand; kemcëdijan dari pada sampai

kepada h. Ihahir möëloet, toen het

gekomen was tot aan den zichtbaren rand

van den mond; djikalau dataug kepada

h. iijaw^ s^kalïpon, schoon het tot op het

leven zou aankomen; k^niia b., straf krijgen,

gestraft worden.

/ X^^s^ . gescheiden; afgescheiden; in de onmoge-

lijkheid
, goed of kwaad te doen; verboden;

gescheidene enz.; aj^r, jaiig tijada \\.

pada banjakiij^, water, dat ten aanzien

van de hoeveelheid niet verboden is.

y y

I * 3 ( y^y^ . plur. Li->tX^), begin; wat op de

oppervlakte verschijnt; vuil, waar-

door iemand verontreinigd wordt; staat van

zoodanige verontreiniging, geduretide welken

de Mohammedanen hunne gebeden niet ver-

richten mogen; nieuws; nieuwe gebeurtenis-

sen,

c>^c\i^ plttr- van sL.

y

Li>ocXl^j nieuw; pas gebeurd. — Met

plur. ^jUtXö-, ^Ujo^ en i±^)tXri^),

fiieuwigheid; nieuwtje; gebeurtenis; voorraad;

geschiedenis; overlevering (de laatste bet. gew.

met belrekking tot de daden of gezegden

van Moebammad); i_5^^AjJïc>ockai-, overleve-

ring van gezegden van den proofeet zelven;

^jj4Ó^)\J:^s^ , overlevering van gezegden,

die den profeet door den engel Gabriël zijn

gebracht.

y y

«^JvOLX^^» fóïïï- ™c^ pJur. ^.Ud)^, nieuwe

gebeurtenis. De plur., nieuwe ge-

beurtenissen; nieuws.

c

(
y^s^ (mal. bidzir), behoedzaamheid; voor-

zorg.

y y

( y^y^ . behoedzaam zijn; bedachtzaam zijn;

zich hoeden; behoedzaamheid; bedacht-

zaamheid; voorzorg.

o y

(^ j cX^^ (mal. badzaf), wegneming; afsnij-

ding; in de gramm.: eene letter of

een woord onderdrukken; apaeresis; apocope.

J-
^, warm of heet zijn; warmte; hitte.

Met plur. .4^ en ,yU.!.
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L, J 1 .'^s^ plur. van <)c-^^,

LH-) w) -^^*^ plur. van ^L^a.

LiJ J
-

.

^"^ pliii'. van d^ls^.

/ /

vendulie.

25 i) '^ (mal. hararah), warmte, hitte;

geslachtsdrift.

/W4)j:5*. plur. van (y~;U.

(^^ ) ^^^ , beweging.

)
^^Vw . hi) de wet verboden; ongeoorloofd.

Met plur. ^js^, vereerenswaardig ;

heilig; bij de wel verbodene enz. In *t mal.

ook nog: het bij de ivet verboden enz. zijn;

^ \j2^ \j^ S ) , c/e heilige maanden ï ^Xs^aJ )^ O ,

X:^\:^^)^J, ^^^) en l^^..n5.^j , waarin men

het als eene zonde beschouwde, oorlog te

voercji of iemand te dooden; ^)j^i)j^),

de heilige maand, d. i. de maand ^j:^^);

^tysJltjJi), de heilige stad, d. i. Mekka;

^) .2^ IjcbTuo^^) , rfe heilige tempel, d. i. rf/e

ran Mekka; anak h., ee/t onwettig kind;

onecht kind, in 't mal. gew. als scheldwoord :

hoerekind; h. patek tij ada mandi, ver-

boden, ik heb mij niet gebaad, d. i. het zij

voor mij iets verbodens (eene zonde) geweest,

als ik mij gebaad heb; b. tijadgi akan

mandi patek, verboden, d. i. het zal voor

mij iets verbodens (eene zonde) zijn, wanneer

ik mij zal baden; h. bagi laki-2 islam

memakai ^mas, het is iets verbodens voor

de mannen van den islam (het is den —
verboden), goud te dragen; meng^haramkeii

,

verboden enz. doen zijn (maken); verbieden;

heiligen; vervloeken; haram djadah— smst.

van 1*)^^ haram^, en ^ó): — (inz. als

scheldwoord) onwettig kindj hoerekind.

c y

L J ^^^^ (mal. barai)), oorlog voeren. Met

plur. ^jys"-.

> ^»*^ plur. van ^»^.

dis^ ^^^^ (mal. ha r bah), plur. <^\js^, korte

spies, jachtspeer; roof, plundering.

Met plur. LiLjljjs^ en ci;Mj^, stekelvarken,

/ --> ^^*^^ (mal. ha r b i), den oorlog betref-

fende; vijandelijk, vijandig.

\ «^r^ (ïnal. hiriz), plur. :L:>-1, bevestigde

plaats; veilige plaats; bewaarplaats;

schuilplaats; toevlucht; behoedmiddel; amulet.

c /

u^y ^ (mal. ha r a's)/ lang leven. Met

phir. ^^).5^), eeuw; gelegen tijd.

y y y

ó^) ^^ (mal, h aras ah) plur. van (^j^ny^
o y

(^_3 ^^s^ (mal. tiaraf), plur. ^f^> rand;

zoom. — z. het volgende.
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c y

L 3 ^S^ (ïï^al. hara f), plur. ^^ eii

''
( >:>-), leller van het alphahel;

partikel. De mal. gebruiken den plur. ^^j^

gew. ook als sing.; hoercëf jang ada hk-

ginjfj m a' n a, harfen, die een zin hebben,

d. i. partikelen; hoertëf jang tij a da ba-

ginja ma'na; 13^1^) uJ^, partikel van
^ o'' o ^ J C/ ^

uitzondering ; J UiuL. ! < j *ry- , partikel van

rf^w toekomenden tijd; l-jK^]» j»^, /^ar-

/i/re/ van intrekking of herstelling; uJ.^s^

Ti^jüiH, partikel van aanvang, d. i. partikel,

'Waarmede men nieuwe zinnen begint; < 5.:=^

iJUcjLv 11
) , verlengingsletter ; ^Uiu^ ï t < iy's^ ,

vraagpartikel; «

—

sUuju^ï \ < s^, partikel van

aanvang^ d. i. partikel, waarmede men nieuwe

zinnen begint; Sxs^xx^ ] < iy^
,
partikel van

verwijdering ; (J>i&jL! t < iƒ> , partikel van

oorzaak; ^.wiulJ)( ?^ , partikel van uit-

legging; ^/iLajL!) uJ^:^^ , letter van uitzetting,

d. i. rfc /e^/er ^;^JijU)( j^s-, letter van

herhaling, d. i. de leller ^ ; ^xca-H L_i^5- ,

o Cj o ^*'' ''
) o ^

partikel van verlangen; jcajuuL! !< j.^, par//*-

/re/ /er opwekking van de aandacht; uJ^
ftiy-S ), partikel van verwachting; .^^ )wJ^,

partikel van beperking; <w-;lkiA.

C^JC^ J c^ ^r
partikel van aanspraak; * J J ) uJj^ , partikel

tïzw terugstooting; ^>.;J j<^^, partikel van

afkeuring; <^ókftJ)<-J>jw, partikel van over-

helli7ig of toeneiging, d. i. conjunctie;

aU }c-J^j j?ö(cA/e /e//er (zachte letters zijn

de ^ en ^^, wanneer zij dienen ter vorming

U-iA

van diphthongen, bv. in ^aJ, ^jf")*

i^JJÜluJ*rv, partikel van beklag; ( j^s^

Xxj^ , partikel van vergelijking; ^j^iJouJ^,

partikel van troost of verlichting {uitstel);

JoljL-j^, aanvullende partikel; (-Jys.

^^^^, J^r/*, ^te eew' jsm /lee/"/, d. i. partikel;

L.j.^'viai;—ij^, partikel, die den conjunctief

regeert; Tjuolli^, partikels van begin;

CS )j ój<^ ï 1 liƒ^- ,
partikels van verbetering ;

*x,aiu! ) lip- , letters van verkorting of korte

letters, de ) en ;_5»; LiLiï Iw-J,^, partikels

r«n aanhechting; « j 1^;^ il ) uJj| .s>- , /e//er;y

van afbuiging , d. z. de , en J ; . Lü ï ) uJ^^»- ,

partikels van afkeuring; l->U^ II ) i ?^^>- ,

partikels van bevestiging; JsxJU i^t^?

letters van verandering , d. z. veranderlijke

letters; ^jjJi^'XA ] ( jj ^s^ , partikels van over-

tuiging; jjki'iaJ)( ?^j^, partikels van her-

innering of waarschuwing; ^jJ^^aIÏuJ^^s-^

partikels van bevestiging; J.\liüJ ) u-i^ƒ>.

,

partikels van oorzaak; j.sJ ) k^^a, partikels

vnn aantrekking, d. z. rfe praeposiliên ;

^Jl^)(—'^r^' genitief-partikels; «^^.^

^i «\i K /e//er5 rf/e me/ de punt van de tong

of het uiteinde der lippen uitgesproken worden,

d. z. de
^ , J , ij, ^, ^ ? ( » ^v=^

tiiljü), /e//er5 t'a>i vermeerdering of bij-

voeging, d. z. de ), c-j, CL?, ^yA*, L-J,

^> J » / > eJo ' ^' zijnde servile letters,

dienende Ier woordvorming of verbinding

van woorden verbo7iden tot de kunstterm,



'^

c > > y» ^y^

Ci^ \^yA^ , volgens anderen alleen : ) , ^ ,

^\ LjÜ ) (—i^^s- , partikels van voorwaarde:

jkfuai ) u-5j^>., sissende letters, zijnde: ;, ^,

^^; Lift! )uJ^^, zwakke letters, d. i. de ),

^, ^ ; ^^„oaJ ) L-J^^ , Aor^e letters zijnde

) en v3» ; liiiJLiü ) <—'jip- of iJiiAlJ ) uJj|^,

trillende of klapperende letters, d. i. de l.-?,

^ , J , L , J ; js^ < u-i^ .5- , verlengingslet'

yy y f C n* ) > >

ters, d. z. de ), ^, (^; Xi:^ La^i ) uJ^^ ,

letters, dienende ter vorming van den aorist ,

d. i. de t , ci;, <j, v^, vereenigd in den

kunstterm, jö ) ; ^«^^^ ) < ^3j^ ' ^^ '^^'

/^r^ vaw het alphabet; l^^^^j»-, spel-

letters, d. i. de letters van het alphabet;

ifihic L^^js^ , partikels van toeneiging of

sympathie, d. i. de conjunctiën; t-J^»^

(JftüUi^-A^, partikels, aan het verbum
" " y 1 Cy \ "> >

geassimileerd; ü .^.^aiU «—i^^ , korte letters,

d. i. de \ en ^,
/

^-^ I., z. «^̂ ^

IL plur. van c-J^.

>^ ^^s^ (mal bar fi), cfa letters enz. betref-

y y y

LllJO -t^^ pl^r. van ?i\3-.

/ / /
*• y . y y y

A«5 ^£^9 zich bewegen. Met plur. eL>l5^,

beweging; in de gramm.: beweging:

klinkletter; klinker.

c /

/:(raal. baram), wanhoop.

r-^'

/ /
yCt

fm ^r^> plur. /js^h wa^ verboden is. Mei

plur. ^.j>- en ^K^h w;a/ rf(? ^nan

verdedigt en waarvoor hij strijdt, bv. zijn

gezin, doch voorn, zijne vrouwen en dochters:

heiligdom; wat niet voor een gemengd
y y(^y

gebruik is; éj^\) , het heilige grondgebied

van Mekka: de omtrek van den tempel te

Mekka.

-'C»

j^ ^^v>^ plur. van iU^.

!> !>

^ -r^'^ I- plur. van
f^j^-

II. plur. van sy>-.

III. plur. van
(^,f>-'

V/O -^^*^ plur. van Lo^>..

U
y y Ox

o ^i^, dual. van éj»- ; ^^U^^ ) , e/e 6e/rfe

5^erfen {Mekka en Medina),

y c ;>

A^ ^^^ - plur. ^ .5^ en luI<js^, wat geheiligd

is en niet geschonden of ontwijd mag

worden; gezin van een man, inz. zijne

vrouwen en dochters; eerbewijzing ; eerbied;

achting; eer; goede naam; reputatie.

o y

^^T^ plur. van e^^.

ui y

t ^ j:s^ plur. van^ .

c y

/^,A^ ^ >fi^, ^oorl i^aw /ijmgie /?ap van meel^j^
en fijn geplozen vleesch.



r?^^ ciT^

/

USU>-> j£5^^ plur. ^^, ^^) en ^^
^ "^ verboden; ontzegd; geweigerd; wal

de mensch verdedigt en waarvoor hij strijdt;

heiligdom; de vrouwen; wat tot eene zaak

behoort en er om heen ligt; omliggend toe-

behooren; erf; grondgebied.

c y

rV
,

(mal. hazam), het voorzichtig, en

tegelijk vast willend en volhardend zijn;

standvastigheid; vastberadenheid; inspanning
o ^ o .V, > ^

van een vast gemoed; ^isaH^jUjI, geloof

door de inspanning van een vast gemoed ver-

kregen, (L i. een vast geloof.

w /

O)

, gevoel; zinnelijke waarneming.

, barensweeën; pijn: verstandsver-

mogen,

\
H,xi^^s^ (de mal. zegt gew. hësab, maar

schrijft het niet zoo), tellen;

rekenen; berekenen. Met plur. ^^Ia^w^,

rekening ; berekening ; i)^^ ) l--? L^js- ^ het

aanwenden der letters in de rekening, volgens

hare numerieke waarde: ahli h., reken-

meester.

^\^jL^f^^ plur. van J^U-.

c /

t_^jjLv^>>^ (mal. lias ah), telling; rekening,

berekening. — z. L-^w^ .

yy ^
"

i^^AJu^^Vw . plur. u-?Uj5^^ hoeveelheid; maat;

waarde; getal; cijfer; individueele

waarde; eigen verdienste; h. apa kepada nj a ?

wat waarde heeft dat voor hem? 'ala h.,

met betrekking tot,

y

plur. van Xju«j>u.

y
y y !>

\.A.w.:v^ plur. van v-wr^.

y o :>

^^/kaj^j^.^::^ phir. van «^C^.

y y y

<X\AAJw:^ (mal bas a bah) plur. vau l-^^^I^-.

/ c

Aaa^£^ (mal. hisbah), tellen; rekenen.

y
berekenen. Met plur.

ling; rekening.

teU

c y

i Wj^^"^ (mal. tasad), benijden; met afgunst

behandelen,

y y

(^X^LiJL^Sw . wyrf; wangunst; afgunst,

(_\v^,^^ plur. van iX^Uv.

y y y

ÏcSm/s^^ (nial. hasadah) plur. van s^[^.

y y y

LLU)j.w.£b- Pluï*- van ü^^..^.

y o y

8 wWuwT^» plur. cL^Jwg.^, jsmcA/, voorn.

van iemand, die naar iels verlangt;

en van daar: verlangen; begeeiie; feasrat-

koe hendak beranak, mijn verlangen is

een kind te krijgen.

y y

vy^/^ T
schoon; sierlijk; schoone enz.; nom,

pr. V.; ^jJt^^^**.^, nom. pr. v.



04 ,Ls^

c •>

.^^jLi^^s^ (mal. hoesoen), plur. ^l^v^,

schoonheid; goedheid; uitstekend-

, heid; goede hoedanigheid; goede toestand:

iools^t >>Arv, goed sterfuur, d. i. met

bewust zijn in U ivare geloof.

dlj^^vw^;^ (nial. Jiisnah), loon; belooning.

y
:> /

C> 4A\A*Ii^» nijdig; nijdigaard.

/ ww».!^^ (mal. ha s si), zinnelijk.

/

^^jLA Lj^^s^ . plur. Tju*.-!^, geleld; geacht; aan-

zienlijk; ^....^sWsJt , de geachte enz.

bij uitnemendheid, d. i. God; Lj^^v^^^Ijoc,

dienaar van den z elven.

^.^AJUL^s^ . demin. van ^j-^^^, nom. pr. v.

/ /

V .^L^vw plm\ van ïa^s»-.

Vv\ iLL^s^ plur. van ïaA^s- .

c /

^iLl^s^ (mal. hasj ar), vergaderen; verzame-

len; opwekken van de dooden. Met

plur. J;*j>- vergadering; verzameling; op-

wekking van de dooden; opstanding; schaar;

J^K^l^^., dag der opstanding.

c !>

v*^ ^v (mal. tl O e sj oer) plur. vanyi^^s^.

/ / /

y y y

c

UJ )j^J:^ plur. van ü^

Z$ yww^Tüfci.? plur. ci^j^iils^ , klein dier; kruipend

dier. De plur., klein gedierte, heizï}

viervoetig of kruipend.

y y y

AalL^'^ en iuJirs. (mal. hasj a fah enz.),

gedeelte van het mannelijk lid, dat door

de besnijding ontbloot wordt, d. i. de eikel,

y o

A ^ .*1\ ^>^ (mal. hisjmah), schaamte; ver-

legenheid; eerbied; ontzag; van een*

machtige barschheid, hardheid.

y y

i^*v
,

^v^
, coli., gevolg; trein; familie; personen ,

die tot iemands gezin of gevolg behoo-

ren, waaronder ook wel de buren gerekend

worden; naastbestaanden.

y y y

A,f>.w.^. (»ial- hasjamah), de personen,

die tot iemands gezin of gevolg be-

hooren, ivaaronder ook welde buren gerekend

worden; gevolg, trein.

AxiJv/'^ (mal. hasjijah), plur. IL^^ , matras;

gewatteerd kleedingstuk. Met plur.

GUU^, valsche boezem; valsche billen,

y

f xJskAAigJ^ j likkepot (electuarium) van fijn

gemaakte drooge hennepbladeren,

dat eene hevige opwekking der zenuwen

veroorzaakt. Volgens anderen kan de hasjisj

gedronken, gekauwd en gerookt worden. —
z. gandja en bang IV.

y
41 k>o^%w . belegering; sterkte, kasteel

^ y
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c y

ywQ!>i^ (mal. lia§ar), samendruk/üng , beper-

king; omsingeling, insluiting, belege-

ring; optelling.

2J (XywOTb^. soort van ingedikte pap (dodol),

die met gebraden uien gegeten

y y y

ZJjAOSifc. (mal. badlarah) pliir. van^U.,

Sf ^

y

wordt.

\UwO£^ plur. ymjJi^

y y

\Jw^:::^ (mal hidianah), uilbroeien; in

de armen ontvangen; koesteren; op-

voeden; koestering; opvoeding; XiU^f Jjt),

iemand van opvoeding,

y y

o y

y^iübh. (mal liadlar), bewoonde landstreek;

vaste woonplaats (van nietnomaden;

^^:j>y<^\yos^ (gew. uitspraak hadlramaut)

landschap in zuidelijk Arabië, aan den in-

dischen Oceaan.

y^a£^, tegenwoordigheid.

S^^^Ó^n, , tegenwoordig zijn; komen in de

tegenwoordigheid van iemand; te-

genwoordigheid; verschijning voor iemand.

y

^-jL^^s^ plur. van i^jui^..

/ /

o ^i^A/wO^ > plur. *xi^ enyLas^, vereeni-

g^mg^ van menschen van vier tot

tien; klein detachement ruiters, dat een'

inval doet.

i^LfJaiS^ (mal. toetaniah), van vuur hevig,

fel; hevig vuur, helsch vuur; de

hel; eene van de zeven hellen, voor de

christenen bestemd.

w p

y^vn^^ plur. van laiU..

o y

y^aSs^ plur. van ^U. ,

y c y

Sy^^, , tegenwoordigheid; majesteit; Heere;

^)j ï^^^öd-J, in de tegenwoordigheid

van den vorst; l,i. radja, 'sKonings majesteit;

b. allah. God, de Heere; hi. marjam,
• o ^

a<? vröwu;^ Maria; iJüyósu , m ^ijwe tegen-

woordigheid,

MAL.-NEDERL. "WOORDENBOEK. DEEL II.

I yQAi^ (mal. liafa§), plur. ^^ en

^[k^), lederen zak, om modder

uit eene put te scheppen; welp van een'

leeuw; hyaena; nom. pr. v., inz. van een'

man, die eene bijzondere wijze van den

koran te lezen heeft ingevoerd.

y Q y

^JkAodSik. (mal baf§ah), fem. van het voor-

gaande; voorts: nom. pr. f., inz.

van één der vrouwen van Moebammad.

c y

, %Ofl^ (mal bafadl), bijstaan; verlichten;

verkwikken.
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c /

l^n*^ (raal. bafadl), geheugen; mengeha-

fadlken, onthouden; van buiten leeren,

Un^y^ (mal. hifi dl), oplettendheid, zorg; he-

/ /

/
waring; geheugen.

X / /

itliftisÉ. (mal. bafadlah) plur. van ÜsU;

Xlairajy, de waarnemers bij uitne-

mendheid, d. z. de engelen, die de daden

der dienaren Gods waarnemen en in een

boek aanteekenen.

^ j,o^ plur. van ^jcsus^ .

. o^>.^ (mal. hafï), ee^^er zahe geheel kundig,

Sr /
Mi y

^ o^s^ . plur. J^a^, recA/; voorrecht; goede

zaak; wat iemand toekomt; wat gedaan

moet worden; plicht; rechtvaardigheid; waar-

digheid; waarheid; het moeham. geloof;

wijsheid; verstand; benaming van God, als-

dan waarschijnlijk met de beteekenis van

rechtvaardigheid; waarheid; wijsheid; ver-

stand. In 't mal. ook nog: iets waarop

iemand recht heeft; eigendom; goed.

UI ^ ^

( _ Q^s.^^ plur. van <Urv.

(^ *jVn<s^ plur. van ^kks^.

KU W /

(^
q_Aq^v>^ plur. van iLü^.

ei/

L5'
^ Vo^^ (mal. hakkani), waar, waarach-

tig; zuiver; belangeloos; ware enz.

y

^\ % \ ft f^^ plur. van ós.s^.

Ad^^ (mal. bakk ah), recht; voorrecht [meer

bijzonder dan (j^]\ ware gesteldheid

eener zaak; waarheid; onvermijdelijke zaak;

toeval, ongeval.

Aq/s^ (mal. hoekkah), plur. j,^, 0-'^,

^ULs-, (Jjyb- en ^['^ ) , kouten kastje,

doos, kom; ongeluk; vrouw, wijfje van den

kameel. — vgl. ^xiL=v. (T.),

o

iXa^Èm (mal. hikid), JJb- en ós^, haten,

^ door vijandschap te koesteren en op

eene gelegenheid om te schaden wachtend;

/cwaJe gezindheid; haat; Sjis^, plur. Jyb^-,

jüU-w en i)lü^) , verborgen en onverzoenlijke

haat.

]^ö»N^ . lichtheid en vlugheid van het lichaam;

wat zich veel beweegt.

/ !>

y

k.>- .

[
oö^^ plur. van X-Ar-

^ 40^^^ plur. van Aa-^ .

{^^ (LÜr^ I. pl^ï'- van Q^^

CS ?

II. plur. van ^Jls^.

A n^y^ pers., kistje; doos; bus; indische ta-

bakspijp, met een lang, buigzaam roer,

waarin de rook eerst komt, nadat hij door

koud water gegaan is. — vgl. Lüa- (T.).
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/"

^-/jii^» l(X(J^g, gemee7i; gering; van geringe

afkomst, het laag enz, zijn.

y /

A' njLQ^s. . plur. J^.Ias^, waarheid; juistheid;

wezenlijkheid; ware gesteldheid

eener zaak; ware beschrijving eener zaak;

wezenlijke beteekenis; zuivere taal, zonder

tropen of figuren; wat behoort verdedigd te

worden; heiligdom.

/

/ -Q-^-Q^*v^ (mal. hakïki), waar, waarachtig,

wezenlijk, eigenlijk.

W^Vw plur. van ^-- .

r

r

uj 5

.W->^ plur. van J\:>^.

y y

wUjS^ plur. van L^lXrv.

<^o\j.£:b^? verhalen; vertellen. Met plur.

lh^ULG-, verhaal, vertelling; ber-

hikajat, eew varhaal doen.

y y

j^/s£^, plur. >LG^^ rechter; scheidsman;

regeerder.

y

>>s^^ plur. yan jujC^^-.

^wf5s,^fc. plur. van ^ajC^.

^ o y y

^^;>v*.4*>s,^bfc. ? «/^ A^ft uitspraak gedaan.— Met

dit woord begint de rechter zijn

vonnis, waardoor het in \ mal. de beteekenis

heeft gekregen van vonnis, gewijsde.

y o

^^iSsS^i^y weten; geleerd zijn, inz. in de

philosophie of geneeskunde. Met

plur. J^s^, wetenschap, kennis; wijsheid;

prophetie; de koran; het evangelie; billijk'

heid, rechtvaardigheid; wijsbegeerte. In 't

mal. ook: geheime wetenschap, geheime

kunst; toovermiddel, talisman; bekooring,

betoovering; kunstgreep, kunstje, m,iddel;

^<«wC^> Jjt>), de wijsgeeren; mehikmatken,

menghikniatken en mengeliikmatken, be-

tooveren.

/ ^,4s5s.Nw (mal. hoekoemi), oordeel enz.

betreffende.
y

y 5) :>

<K>^oó\j^^ (mal. h o ek€m a h) , vonnis; rechts-

macht; heerschappij,

y

y_x5^^s^
, plur. UiCrs- , wijze, geleerde; wijs-

geer; geneesheer; -«.A^ij ) , de wijze

enz. bij uitnemendheid, d. i. God; ^x^)ój^,

dienaar van God, nom. pr. v.

u;

/ Kr^? geoorloofde zaak; gewone levenstoe-

stand; vervulling van den eed.

>j^3v]^\:s. plur. van ^ysóL..

y y

, j l^^Aji^, geoorloofd; nielialalkeii, tneii^ha-

lalken en itieng^elialalken , oorloven.

y

j ^A*"^ plur. van Xli-v .

y y

(^0^ ) I]^\s>^ plur. van ^)^ .

ö*
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/ /

y^ /

^ x A^s^ (mal. hallabah), naam van zeker

melkgevend kruid, waarop de geiten

gaarne grazen, en welks peulachtige vrucli-

len in de geneeskunde, bij buikziekten, en

als specerij in de keuken gebruikt worden.

In 't mal. ook: de vruchten.

^aAT^ (mal. hoelbah), naam van zeker

gewas: grieksch hooi, fenegriek of

bokshoorenkruid — trigonella foenum grae-

cum (Lin.). — soend. koelab^t (dat in

Geerding^s soend. w^oordenboek verklaard

wordt met een soort venerische ziekte, T.).

dCAjibh. (lïial. Ijioellah), plur. Jis- en J'H^,

opperkleed, manteL

o y

L a_A^^ (mal. balak), plur. q^, keel.

y /

l ii^^Sw en ji>. plur. van iuL-.

// /

i
* j ViJA^Vw en CUUU. plur. van iciïs»..

/o /

(mal. balkah), plur. (^, J^'
ci;Ui>. en cl>UiL>., ring; poortring;

malie; schalm, schakel.

** jÜAuS^j plur. f-^'^f keel, strot (Koe-

taisch: de Adamsappel, T.); mal.

verb. is: l^koem of l^koem.

\it c y

/ JslaJ^^ (mal. balki), de keel betreffend;

gutturaal.
y

ij o y

<j^jlq A^^ (mal. halkijah), fem. van het

voorgaande; voorts: ook van de

letters ), — , ^, ?, f , ^; gutturale letter ,

keelletter.

y p

AXi^ plur. van XJb»-.

/ /

^A^^ . coll. (nom. un. jui^), teek, zeker

insect.

^ !>

yA^^ . droom; gezicht; bijslaap in den droom;

^ onwillekeurige zaaduitstorting.

c

\^Xj^>^ (ïïial. hilim), het langmoedig en

^ zachtzinnig zijn; het verstandig zijn.

> > ^ c ;?

Met plur. éy^ en ^^h verdraagzaamheid

met geduld; verstand, doorzicht.

y !>

V ^A^N^ plur. van fA»^^

y y y

nom. un. van

y o y

\y<^^ z. L^y^

r^-

y o y

/.i) aAj^ü^? honorarium; geschenk. — z. ha-

loewan en aioewan, in de bet.

geschenk, als voorganger, waarvan het

waarschijnlijk het oorspronkelijke is.

(^ *j éAü^ plur. van ^^i^.
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^ 5)

J
aXi^^i van een gebod Gods het noodza-

kelijk zijn, dat het verricht worde;

van eene schuld of boete het betaalbaar

zijn; het afdalen; het terugkeeren van eene

reis; het ingaan; het blijven; het wonen;

verblijf, woning; offerplaats,

}

Xrv^ plur. van Jls^.

r-^
o /

f C A 1 ^^ . plur. uf^ll^, alle spijs j met

suiker of honig toebereid; tot eene

zekere lijvigh eid ingedikt zoet deeg (in die

het = mal. dödol). In 't mal. inz. konfijt.

Mal. verb. zijn: haloewa en aloewa; h.

m^skat, ook dödol m.^ dik deeg van de

stad Maskatf bestaande uit meel, suiker en

boter. (Is bij de mal. bijzonder in aanzien).

y c y

(C, 4A£^> zoetigheid; suikergebak.

/ ^^^ (boela) en ^Jb^ (bila) plur. van

y c

<^Ar:^ (mal. biljah), plur. ^\^m^J^,
y

versiersel.

y

^^^^AjibE.? van katoen gezuiverd (van de

W ^
pitten), gekaard.

/LsAiSfc., plur. Jjïs»-, echtgenoot (man en

vrouw); iets geoorloofds.

^y y

^ÜovAj^ (mal. halilah) fem. van Joi^.
/

yjt^A^s*^ . plur. UJb- en ièiU-), minzaam;

^ goed; tot jaren van onderscheid ge-

komen; minzame enz.; nom. pr. v.; ^*jJi:^!h

de minzame, goede bij uitnemendheid, d, i.

God; f^As^ )ószy {dienaar van God) nom. pr.v.

/ /

A^jlA ^s^ (mal. talïniah) fem. van>jkL>-;

voorts: nom. pr. fem.

y

iUf.^^, ]Am\ j.^, j>^^, 'ij.^], jy^,

yjLi^jA^ en Las^, ezel; wilde ezel.

y

L
,

^ V-^O^ plur. van j.x>ew ] .

y
y y y

J^^ y ^^y^ (mal. gamakah), zinneloosheid ,

dwaasheid.

J>l^s^ (mal. hoekoem), Ae^ uitoefenen van

^
7?iacA/ en heerschappij; het uitspreken

van een vonnis; het oordeelen tusschen twee

partijen;— met plur. i*lC>.), oordeel; von-

nis; heerschappij; wetenschap; rede; kracht;

grond, oorzaak; beweegreden, inz. dreigende.

In 't mal. nog: wet; bevel; besluit; straf;

regel, inz. grammaticale; het regeeren van

een woord; mehoekoem , meD^hoekoem en

luen^ehoekoem, uitoefenen van macht en

heerschappij over iets; regeeren; oordeelen;

vonnissen; er voor houden; achten, in dien

zin; h allah, het oordeel of de wet Gods;

kenna h., gevonnisd worden, gestraft worden;

m^ndjatohk^n 1?., een vonnis vellen; m^.-

möêtoesk^n h., een vonnis uitspreken.
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y /

/gi\»rv en ^W piur. van ^y^\.

^ ,]\ f ,^ (mal. banialah), hei zich tot

borg stellen.

\ ^,fs^ colL, duiven.

<L y
^ ^^

\ -|- *N> ' plur. cljULLv, had] badplaats,

y yy

y w y

L «*jV^V.^/V plur. van ^U^.

y y y

Jt,^v, ^^^^ ^ nom. un. van j^U^-.

sV ^^*^ plur. van hol^,

) ^4^:^, fem. vanyc^

y ^ v

\^:iyS yJ^J::^^^ plur. van^Urs..

f
ô y

{\ ^ ^%^ (mal. bamad), loven, prijzen; vergel-

den; danken; prijzenswaardig vinden;

lof, prijs; welbehagen; goedertierenheid;

vergelding; ^iXo^l^ Gode zij de lof! een

uitroep van vreugde, dankbaarheid, tevre-

denheid of onderwerping aan den goddelijken

wil, gewoonlijk ook uitgesproken door

iemand, die geniesd heeft, als wanneer de

beleefdheid vordert, dat één der aanwerigen

dien uitroep beantwoordt met den wensch:

JLiSfci^J, moge God zich uwer ontfer-

men.

^^s^ (mal. Uoemoer) plur. van^^.«s2-K

j^^ja^ P^"^' van^Uv.

y o y

y ^ y

i ^4-^*^ (mal hamzah), naam eener 50(?rf

van kool; een Hamzah was een

dappere held en neef van Moehammad (zijn

geschiedenis, in proze zoowel als in poëzie,

zeer verspreid; op Lombok heet 't gedicht,

zijn lotgevallen beschrijvende Amir, naar

zijn titel, en op Java Menak, T.); iy^)

,

de leeuw,

y y

L_ i?
.^,^ - wit vocht, dat uit de vrouwelijke

schede vloeit, witte vloed.

y

L^ n .-j-.!^ ' zinneloos; dom, onnoozei; dwaas.

y

** *

'

( jl ^/v en ^^As^, zinneloos zijn; dwaas

zijn.

«. -- ^ -^

C a^fH^;^ plur. van <>^).

y ^ y ,.

\ p ,^ ,fv - fem. van ^>«^).

y ^ y
X o .?

. n ^ ^^>^ (hamka), pliir. van 4>a^>.

V ^^-s^ (mal. hamal), zwanger zijn; van

een' boom het dragen van vruchten.

y y
\ ^ o s " c. ^

y^^^ . plur. JUs^) en ^;5U>., lam; de

ram (teeken van den dierenriem).

o ^-fJÏ:*. plur- van jl^.
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5> ^

X

C\a.4J^, geloofd, geprezen; lofwaardig^

prijzenswaardig; s>^ ), de geloofde

enz. bij uitnemendheid, d. i. God; Sx^)sxz

(dienaar van God) eigenn.

/ /

ÏcXa^^^^ (mal. hamïdah) fem. van het

voorgaande; voorts: nom. pr. fem.

,-^•4.:^, nom. pr. v.^'

\.XJ5>^ en i7U^, plur. ^jli=v.. z. ïnai.

/

is^vJLs^ z. Us^.

^= .\j^^ piur. van 5̂»SU2^.

y

JbvJjifci. en loys^, alle specerijen en reuk-

werken, die voor een lijk gereed

gemaakt worden.

/jVx£^, zeer barmhartig; zeer mededoogend;

^Us^!), de zeer barmhartige enz,,

hij uitnemendheid, d. i. God.

*£•! wO^ l)lur. van Us-,O
/ c /

yKAXli^? iemand van korte lichaamsgestalte;

dikbuik; nom. pr. v., naam van den

stichter van de secte der Hanbalieten. —
Zijn naam is voluit: Ahmad ibn Hanbal.

/ -Aa^j:^ (mal. hanbali), den stichter der

secte of de secte zelve betreffend;

van de secte der Hanbalieten, hanbalietisch
,

iemand van de secte der Hanbalieten, Han-

baliet.

y y o y

25 ys:\.x^:bi. (mal ^^^), plur. ^U^,
strottenhoofd,

\» y o y

/C ^rs:VACiïfc. (mal. handjari), hei strot-

'^
tenhoofd betreffend.

\xj y o y

Ajit ^rs^JOifc (mal. handjarijah), fem.

'^
van het voorgaande; voorts:

van de letters > , -, , ^ , ^ , i , ^ ; gutturaal;

gutturale letter, keelletter,

y c y

kolokwint,Ai2A£:b^, coli.,

y y o y

<A:, A.Wl^^^ . nom. un. van J^^L-,

/ y

/ ,0 ^^"^ (mal. hanafi), van de secte der

Hanafieten, hanafietisch; Hanafiet.—
Z. <L^JUi^ .

5) / "

yj^k:::-^ z- ^^^

y

L, QjLA ^^^ . plur. Ui^, naar de eene zijde

overhellend; van het eene geloof naar

het andere, inz. naar het ware, overgaand;

orthodox, rechtgeloovig.
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i^^Jusj^S^^y fem. van het voorgaande. —
Voorts: nom. pr. v.; aboe h., of

aboe j öê s oef 1.1., is de stichter van de secte

der Hanafieten.— z. ^^^aJ^ .

) 4£v^ Eva) z. aw^a.

/ /

(jL>t3 )jii5^ pliiï*' van c^.Jo-.

(L i ) 4S^, plur. <jj^^)y^, oprecht vriend;

'^
helper, voorn, helper der prophe-

ten. De plur., inz. de discipelen van Christus,

/ M^i A^^ plur. van LjU-.

y y

/ -#Cm ) %^^^ plur. van ixL^ .

/ y

( MO ) f)^*^ I- plur. van J^l*^.

II. plur. van lA^y:»^.

y yy
^ J

f j^^^ I-J lastgeving, inz. /er iwror-

dering van schulden; overdracht van

schulden.

IL, procuratie ter invordering van schulden.

y '

,-^ ^^- plur. van hs.\L.

\^a^ plur. van^^r^K

w /

Lf^

plur. van X^U..

plur. van ^.U-.

visch, inz. groole; c:j^ ) , rfe dwcA

(teeken van den dierenriem).

y c

JtJ^Ss^ plur van

i 4ifc.5 populier, en

bepaling, de

zwarte populier.

wel,

witte;

zonder verdere

y c y

) i A^*^ fem. van .^K %

(C)^2^, pers.,

paradijs.

y y o y

eene maagd Wï/ Ae/

••1 oJ • o X ^ ^

^L-Aj^ 4!^ en ^ül^^ï^, plur. J^)^, krop

of maag van vogelen, — plur.,

plaatsen, waar de goederen opgeslagen

worden, magazijnen.

I

\0 ^S^* plur. (^^Uö- en ^jo)^), waterbak;

waterkelder; regenbak; groote steenen

hak in de nabijheid van een' put, ter verga-

dering van water, inz. om het vee te drenken.

c y

.

J
4£^, het veranderd of omgekeerd zijn;

verandering ; omkeering ; doorzicht ;

scherpzinnigheid; macht, om naar eigen

goeddunken te leven; macht; vermogen, om

iets te doen; <)d!b 'i) 2y ï^ Jy^ï* ^^ is

geen macht en geen kracht, behalve God.

a plur. van XJua»-.

/

/ -JS^j interj., welaan; kom; kom herwaarts;

^Ul) ^^ ^^, komt tol het heil!



een gdeelte der woorden, waarmede de

^;Jj^ de geloovigen tot de vijf voorgeschreve-

ne gebeden uitnoodigt; 'iy^A )^^ ^^, komt

tot het gebed! een ander gedeelte daarvan.

^ o ^

,^5^, plur. [xs^] , levend ; beschaamd; zedig;

in deze uitdrukking is het eenige ar. woord,

waarin de mal. altijd de nunnatie uitspreekt.

Va^^j schaamte; eergevoel.

LHjVaT^ plur. van ivs-.

75 ït^^ö-

lah bairannja, rfa^ is het verwonderlijke

van de zaak.

y y

ÖvjC^ 6^1 5?ykö-, /erew; ^ijrf mu leven;

schaamte; zedigheid; ïUsJt^jU^, 6e-

tüy5 i'ari leven; levensteeken.

y

. ^oV^ii^ plur. van ^^.
y

/jUUs^ plur. van cj^>-.

y
<Ly

A'jL*^.^ . tet;ewrf wezen. Met plur. ci^Ur»- en

ci^)^jk:v, ^/awgi; iLj»n, de draak (sier-

rebeeld).

o y

(^^x^sw . waar (oü).

y c y

i ) -t
.-*-^ > verbaasd; verwonderd. In 't mal.

ook nog: verbazend, verwonder-

lijk; verbazing; verwondering; mal. verb. is

hêran; hairanlah akoe m^lïhat ïtoe,

ik was verwonderd, toen ik dat zag; barang

jang bairan^ verwonderlijke dingen; i tóe-

'j , verbazing; verwondering.

y

5 v_a'^^ - verbaasd zijn; verbijsterd zijn;

van het gezicht belemmerd zijn;—
nom. pr., naam der stad Herat.

c y

yQjsS:^» f^^l hebben van de maandstonden;

^y
maandstonden.

^/Ox»vw plur. van ^U-.

c- y

L JIa^ > onrechtvaardigheid.

y

KaJ2^ plur. van i-U^..

L *rj*^AjL>%^ plur. van XJu^.
/^

/

/^ A x^^ . plur. J^v, cJ^i*^ en cj^, goed

gezicht {goede oogen); scherpzinnig-

heid; list; kunstgreep; voorwendsel; streek,

die men iemand speelt; z. hëlat en ëlat of

hëlah en êlah.

^1^^ -

t^-^^^ himat, w. sum., inhalig; bi-

mat beroewasa, buitengewoon

inhalig. — [N.].

y y y

L *vj ) 4a£:^ plur. van X-a^*-.

\y y
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\J>.

/ o^

/.4) êi>C^* plur. cdUJ^a^, levend wezen;

dier; liaiwanau, de gezamenlijke

levende wezens , dieren; dierenrijk.

^ y c y

LrJo)^Aj::i». plur. van ^I^a--.

/ -—i ) ^
^^^^

, de levende wezens enz. betref-

fend; dierlijk.

^ieK^) ^\^^, fem. van het voorgaande.

/
))é.\^^,

Voorts: dierlijke natuur.

5> !>

L-Jj-^C^ plur. van L-^

r^^s-^^

, de letter U-, helibende de waarde van

de nederlandsche ch. Als gelalletter 600

(z. tX»^)). In geschriften vaö godsdiensti-

gen aard verkorting van IJL^ , en voorts van

, u , in de bet. van datum , bv. '^
„

^ |A1V Ol |A1V,

y

\s^9 naam der letter ^.

y

fj^ ^V<^ . gemeen; laag. In 't mal. ook

gemeene enz. handeling; z. kabit.

^ L nVt^ - fem. van hel voorgaande; voorts:

y
gemeene enz. handeling, gemeen-

heid, laagheid.

y y

v V v/^ . plur. /*^')y^j zegelring; einde;

eindiging; wat eene reeks sluit; laatste

van eene reeks of geslacht; moebammad

ch. segala nabï, moehammad is de laatste

(van de reeks) der profeten; men^chatam-

ken en men^echatamken, zegelen , verze-

gelen, bezegelen j, eindigen.

y y

(K^4^\s^y einde, slot; narede; slotrede;

laatste gebed (bij een' doode?).

/

^N l*^ plur. ^tXs- en J^XitXi^, dienaar.

j

bediende.

V-^ . pers., distel, doorn, stekel.

y

y y

) iVrs^ . pers., harde steen; soort van ge-

waterde zijde; ba toe ch., marmer.

y

i L^^-s^ . naar buiten gaand; uiterlijk;

^- y uitwendig; buitenst. Met plur.

jiis-.U-, weerspannige; muiter, rebel.

y y

li^Nh, Ad^ plur. van ^^U-.

. ^>w iV^ . plur. ^j)^, rebel; ketter.

w y

. ^y^ A^ . het uiterlijke enz. betreffend.

y

L ^ A^ - verscheurend; clpJjUH jf.U-, de

^ gewoonte verscheurend , d. i. onge-

woon.
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y

f C Y^ ^n ^J^i^' pers., slechtheid,

^ verworpenheid, gemeenheid; gering-

schatting^ verachting; berisping; schande,

y

/.i aV^> plur. ^v>-, bewaarder^ bewaker,

^ spec. van het paradijs en van de hel;

schatbewaarder.

/ mV^ en (jc\s^, verb. van i^U^.

w z'

o vC^) plur. ^j-slj^, e/j'ew; bijzonder eigen,

eigenaardig ; aanzienlijk , voornaam
,

notabel; bijzonder eigendom, inz. t'aw dew

vorst. De plur., eigenschappen, hoedanighe-

c?ew; deugden; ^Uj^U^, rfe arfe/ ew rfe

burgers; iedereen; particulier en publiek;

JIS' ^U^, /ïm linnen; cossas; moesselien.

4^tAoVi^> lem. van het voorgaande; voorts:

fijn linnen; cossas; moesselien;
oi y Oy

ho\J^), de personen, die om en bij den

vorst zijn; de notabelen; de groolen,

y uj y

<X.-AAO V-ik. ,
plur. (jojLaè^^, eigenaardigheid;

natuurlijke eigenschap; innerlijke

kracht; geneeskrachtige -eigenschap.

y

\ ^pL»^ . plur. Ulai-, wie het formulier
* y .. " ^ '

^JLjdai^ opzegt, w^aartoe iemand

opzettelijk aangesteld w^ordt. De chatib is

de tweede beambte bij eene moskee, en

volgt in rang op den /U|.

y

^l^\,^, plur.^)y-, gedachte, voorstelling;

inval; gemoed; ingeving van God. De

plur. gebruiken de Mal. gewoonlijk in de

beteekenis van: kwade gedachten; kwade

vermoedens; vrees, dat iets zal gebeuren

of niet gebeuren; bezorgdheid, ongerustheid;

meebatirken, iii6ng:eliatirken en luen^e-

ehatirkeii, zich iets voorstellen; een inval

hebben betrekkelijk iets; een ingeving van

God hebben betrekkelijk iets; t^rchatir

didalam hatï, in het gemoed voorgesteld.

y y

/.t\3Vj^, pers., koning; keizer.

y ^ ^

\J<ii., plur. Jï^ï-h iJ^i^t, Jji-, Jy- en

Ll^ji^, oom van moeders kant.

. jVl^ of ^^^9 ledig; eenzaam, alleen; vrij

van tets.

y y

aJ\::L.. fem. van JU^.

y

{^\ jVrsw. eeuwigdurend, bestendig.

y
y

^.]V<^ . plur. ^^^öii-, zuiver, rein, louter,

ongemengd; eigenaardig; oprecht.

y

Co
,

1 V,
«Vi^ . scheppend; schepper; jJlsJ), de

schepper bij uitnemendheid, d. i.

x- c^ > c^-

God; ^Is^IiXat, dienaar van hem, nom.

pr. v.

y

U^.\<^, vijfde.
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^V<*^ I., pers., plur. ejUU^, wmkel^ kraam;

wmkelier; heer, meester, landvoogd;

titel der tataarsche en mongoolsche vorsten,

11.^ snitr. van <xJU-.

i **j\J V*^ plur. van ^jU-.

y y

^ nV^ . pers., huis; verblijf; herberg voor

reizigers; plaats; kitab ch., biblio-

theek.

\ Vjl<*n^ . bakker.

i^^ \ j^f^ plur. van ^Lljj^; voorts: slechte

onedele handelingen; gemeenheden,

laagheden.

v./U!:::L plur. van CUmtw.

y y

y^£^, plur. . U^) en •ajU-K nieuws, nieuws-

tijding ; gerucht , faam , renommée ;

verhaal; zaak; wezenlijke toestand; in de

gramm.: attribuut; praedicaat.— plur. .Ijo- )

,

overleveringen betrekkelijk Moehammad; han-

delingen en gezegden van Moehammad, door

de overleveringen bewaard; nieuwstijdingen;

nieuwspapier. In \ mal. ook: bericht; be-

scheid; kennis van iets; ch. djoemlah, de

apodosis; ch. moefrid, eenvoudig op zich

zelven staand attribuut; ap^ ch.? wat

nieuws F hoe is het? ch. baïk, goed nieuws;

hel is wel; tijada ch. akan dirinj^, geene

kennis van zich zelven hebben, d. i. buiten

kermis of bewusteloos zijn; minta ch., vraag

bescheid (antwoord); p^k^rdjaan itoe

apa ch. ? hoe staat het met dat werk?

berehabar, kennis hebben; een verhaal doen;

mechabarkeu, verhalen, berichten, mede-

deelen.

y c :>

is %-oL. (mal. choebrah), kennis die men

van iets heeft, ondervinding; rantsoen,

levensmiddelen voor een'' tocht.

y

(j^^jLJL^ . van eene handeling slecht , onedel.

Met plur. Uui^, van een* persoon

slecht, schelmachtig, schurkachtig ; slecht

persoon; schelm, schurk.

y y

A'jJjLĵ ^ (mal. chabitzah), plur. l^U^
fem. van C-^vUo-,

y y

A sVjJf^ (mal. ch i tan ah), besnijding; be-

snijders-kunst, — beroep; plaats aan

de leeldeelen, mannelijke en vrouwelijke,

waar de besnijding gedaan wordt; bercbi-

tanah, besneden zijn; de besnijdeniskunst

uitoefenen.

o y

>^^^ (mal. chatam), zegelen, verzegelen,

toezegden; ten einde komen, inz. met

het doorlezen van den koran; den koran

doorlezen; zegeling, verzegeling, toezegeling;

doorlezing van den koran. In *t mal. ook

nog: ten einde gekomen, voorn, met het

doorlezen van den koran; söêdah tïga kali
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y

chatani anak sahaja, myn zoon heeft

met zijn onderwijzer al drie maal den koran

doorgelezen; mechataniken, mengeliatam-

ken en men^ecbatamken, iemand met het

leeren lezen van den koran ten einde brengen

{absolveeren),

v A^^*^^ . zegelring; zegels cachet; mengcha-

^ taiuken en nien^eehatamken, zegelen,

verzegelen, bezegelen,

c y

^».vC^ (mal. chalan), het besnijden (van

mannelijke of vrouwelijke indiv.), be-

snijding, In 't mal. ook: besneden; mecïm-

tan en men^ehatan, besnijden.

/*JC^j plur. ^U^y, schoonvader (vader der

vrouv^) ; de naaste mannelijke aanver-

wanten der vrouw, zooals de vader, de

broeder enz.; inz. echter: schoonzoon; —
besnijdenisfeest,

y

^{ \^ plur. van X^Jo^.

LHJw^cXsk» plur. van L<ó3>..

y c

iii^( \r>^ , het dienen, het dienaar zijn. Met

y ^ c

plur >i^>- en euUt^i^, bediening,

ambt; geschenk van een' onderdaan aan den

vorst; b^rböèwat ch. k^padci seorang,

iemand dienen of hulde bewijzen; berchid-

mati, in dienst zijn; mechidmatken
,

mengehidmatken en mengecbidmatken,

bedienen, door diensten eeren.

^ ^( \'^ , te vroeg geboren,

/ y

c3tiSi:o cX^ïL. (mal. chadïdjah) feni. van het

y
voorgaande; voorts: nom. pr. f.;

de naam der eerste vrouw van Moehammad.
y y

) ^^ . verwoesting; verlating. Met plur.

c-j^ en iX-j^i-^, ontvolking; het

verlaten zijn.

^\
y

^'j^ verwoesting , vernieling .

/ y

) ^*^ . opbrengst; inkomen; schatting,

belasting; bercbaradj, belasti7ig op-

brengen,

y r>

, uitslag; puisten, zweren,

y y !>

c^
/.iVwVj) ^^ nom. pr., Khorasan het noord-

oostelijkste landschap van Persié.

y y ^

/ ^^ VM -r^ ' pers,Jchorasanisch, van Kho-

rasan; iemand of iets van

Khorasan, inz. staal of sabels van Khorasan

(jav. poerasani, T.).

/ y

(^ ^ ) ^Tbte, het plukken en inzamelen der

vruchten ; u-i )ys>- en t-J )j>- , oogst-

'^

^J

tijd,

y y

,, van eene plaats verwoest zijn,

verlaten zijn, 07ibewoond zijn; van

het oor doorboord zijn,

y

plur. van >!^.
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leborus.

/ / /

^\^^) -.^ (mal. haradjah), krijgstoch/

expeditie.

f
)\^ y'^ - haver.

c /

C_3 -r^ (m^\. cliaraf), het plukken en in-

zamelen der vruchten; het inoogsten.

(,, 5 . ^<^ plur. van ^^jê>-.

<kji ^^ (mal. chirkah), plur. J;^, lap;

lor.

tjè^yS ^6^^ pers., haas, ^

^ ^.
^ chorma, verb. van U^.

V/C ^^ . pers., dadeL

^, uitgaan; uitkomen; voorden dag

komen; ongehoorzaam worden, re-

belleeren; uitgang; verschijning; dag der

opstanding.

/

^ Q
,
s ^^ . van vruchten geplukt, geplukte

^ enz.; geplukte vruchten; oogst (?).

y /

^ \\ *^ (mal. chizanah), plur. jd'f^^

schatkamer, fiscus; kas; graanzol-

der; magazijn; ujlK-lt Li h^, bibliotheek.

/ y y

do )
'-

.
^ (mal. chazajah), zich schamen;oj^

blozen; schande; oneer.

/.j^llyrL plur. van xJ]^.

y o y

' y y

di^ l^ (mal. chazanah) plur. van ^jjU^.

L ** J \ ;rsw . Guzzerat

y y y

y o y
* ,. ^ ^

cSo ^^*^ en ^-n^> ongeluk, kommer; schande,

oneer, eerloosheid; jang m^mb^rï

ch., wat tot oneer strekt, onteerend.

y y

<^i^) V^" (mal. chazïnah), schatkamer;

^ graanzolder; magazijn.

:> o y

|K wwJÜiL.? pers., naam van een' vermaarden

Koning van Persië, van daar: groot

vorst; groot Koning,

y :> y

\) 4ASAJ^ of soewari, kasuaris (vogel).

y y y

^ AjLil^ en S-i.^^, geluid; beweging, die

een geluid veroorzaakt; zacht geluid,

zooals van kruipende dieren; geritsel.

C. j^^^ . nederigheid, onderdanigheid; hef

zich vernederen; 7 lijden van ver-

nedering.

y y

^/o > VjL/n^ plur. van La^U-.

/

r
V jL/*^/^ . Ae^ 77ie/ een* ander twisten; twist

y
met een* ander.

c /

>A^2l^^ (mal. chasam), het trachten te

overwinnen in een* twist, proces of
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strijdvraag; met plur. ^y^=>-, wie met een'

ander twist, tegenstander ^ tegenpartij,

/ y :>

\j^jsCl6::^ plur. van ^a^:>-.

y o >

^j^jsO!^ plur. van ^i-.

\0 j
>^^ ' 6i;:;owrfer; 5jomaa/; mengclioe-

söèskeii en nieiigechoesöèslieii
,

in U bijzonder toepassen,

\jsO É>^^' ^^* '^ bijzonder, speciaal; be-

paaldelijk,

y y

plur. van >-.a^.

i./n^*^ . naam van een* profeet, tijd genoot

^ van Alexander den Groote,en thans

nog in leven.

y y

m kA^^ plur. van p^-^ai-

7^ , plur. <i-fl5*-, nederig^ onderdanig;

gehoorzaam; nederige enz.

y

^*^ éJOsL*.» ^ty^^^* geschil; proces.

y yy

<A: jLĵ nt^ verb. van L.x^U-.

X

V jc ;l/o^'n^ . plur. U^as^en ^U<^^, twistend;

^
tegenstrijder , tegenpartij, wederpar-

tij [iii het spel, in een proces of in eene

strijdvraag].

t_^jL/n^ . het zich de handen, de nagels,

den baard of de haren verwen,

inz. rood met de lU-.

y

^jlA^ . groenend; groen; groenend zaadveld;

versche groente; plaats, waar veel

groen is.

*) y

c. ÉA^dr^ï nederigheid, onderdanigheid; on-

derwerping; als toestand.e
\xj y

l^i^ . trekken van lijnen of strepen; schrij-

y y y ij %

ven. Met plur. L^ks^ en Llkii-Ï, lijn;

streep; schrift (ook: wijze van schrijven,

Afltwd); >Tyl*wïtl2d., t/e eve^iachtslijn; ^jia^,

5cAn7^ (ook: wijze van schrijven, hand),^

y y

Vl^^v^ . dwaling, misslag, vergissing; zonde,

y

L J V K><*s^ . aanspreken, toespreken; noemen

van iemand met een naam; aan-

spraak, toespraak.

y

\U2£^ plur. van^^L>^.

y y

t^^y^^ plur. van Xlk^.

z' o ^

VjlV^^ plur. van L^^lr-.

Ji:xt^^ (mal. choetbali), het honden eener

redevoering, h^»^, van den preekstoel.

Met plur. ^.,4:l>•, redevoering van den

preekstoel, waarbij God geprezen, Moehara-
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mad eii zijne nakomelingen gezegend en

voor den regeerenden vorst gebeden opge-

zonden worden.

c /

>r?^^ (iwal chatar), overweging; nadenken:

gedachte; achting, die iemand genieL

/ /

jb^ , gevaar; risico. Met plur. ^lk>. en

^^, inzet bij wedrennen; ivat wissel'

vallig is; adel; roem; waardigheid,

\^^ plur. van iajö-.

i^êJarL plur. van kX-.

maken; nederdrukken; vernederen; een meisje

njWew; in de ^ramm.: in den genitief

zetten,

UI y

^^SL^^^ verborgen; ~ verborgenheid.

TT /

/

L.XVA,i2£^, Wie de redevoering iilas»- op

/
eetie sierlijke wijze houdt.

y y

i^iflAl2:bi. , ka tifa, balav., /api;/. — [B.].

y

^
_
Q^*^ ' plur. t^iUd-, Aa/re /aar^; laarsje.

{
^lA^^ I. plur. van *-iAii..

II., plur. van v..«i>..

/ / P

^fljïL plur. van^fl^.

c /

, yOfl^*^ (mal. chafadl), lager maken; neder-

drukken; vernederen (den hoogmoed

van iemand fnuiken); een meisje besnijden;

nederdrukking ; in de gramm.: genitief;

mfi^ebafadlkfn en mengechafadlken, lager

y o y

^jj^aOSiL^, de twee verborgenheden eetier

y -

vrouw, d. z. de stem en de voet-

zooien.

y

plur. ^^, beschermend, verdedi-

gend; beschermer, verdediger,

y

^—Q^Ar^N., plur. cJlAi^, licht (van gewicht,

waardigheid of zeden).

/ ww ij\£^ en ^i^, pers., zeeman; sche^

peling; matroos; opvarende. — De

mal. gebruiken het meest ^il>-.

y y

/ O^Aj^, bevrijding; vrijheid; heil; wel-

stand; gelukzaligheid.

y y ^

^AO^^^^ ^^ i^JL»-, het fijne van iets;

eerste kwaliteit; quintessens; sub-

stantie.

y

y

(„^^KjS^, in gevoelen verschillen; oproer

maken; tegenspraak; tegenwerking;

verzet. In 't mal. ook nog: vergrijp; over-

treding; misslag; vergissing; dwaling, ach-

teloosheid {i. sïlap); satoe bap^ dan iboe

ïtoe chilaf, van één vader, doch van verschil-
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lende moeders; luen^ehilafken , zich aan

chilaf schuldig maken ten opzichte van iets.

t\^i j\r^ (mal, chilafah), achter zijn;

de opvolger zijn van iemand; op-

volging; plaatsvervanging; stadhouderschap;

kalifaat; heerschappij; regeering; het rijk.

(^ ^ ^A.^v^ , het toonen van eene goede inborst

jegens iemand; een vol deel van

geluk; gelukzaligheid.

C^^ lj/V£^ , U)el scheppend ivel vormend;

schepper bij uitnemendheid , d. i.

God.

/j\^\C:ki. P'ur. van J^.

l, Q-OA^ plur. van iciudi. .

;^

l Q-> /)A^ plur. van ^li^; z. k^lajak.

^
ei /

AAj^L. (mal. challah), gat^ spleet, reet, barst;

opening; leemte; hiatus; ledige plaats

door den dood van iemand.

<A,A£N^ (mal. choellah), naam eener plant

van zoeten smaak, die den kameelen

tot voeder dient.

c y

c \a^ (mal. choeloed), voortdurendheid;

eeuwigheid; eeuwig leven; paradijs.

^ot^^L plur. van ^^U-.

MAL.-NEDBRL. WOORDENBOEK. DEEL II.

^ J^^"*^ (mal. choeloe'), het ontslag geven

aan eene vrouw, op haar verzoek,

vergezeld van een geschenk, waardoor zij

alle rechten op het huwelijksgeschenk of

andere huwelijksvoorwaarden verliest, die

aan haar hlijvcn, als de verstoting de vrije

wil van den man is; zoodanige echtscheiding.

<X,5CA^^ (mal. choeTah), echtscheiding, op

verzoek der vrouw, waardoor de

vrouw alle rechten op het huwelijksgeschenk

of andere huwelijksvoorwaarden verliest,

die aan haar hlLjven, als de echtscheiding de

verkiezing van den man is. Heeft de vrouw

het huwelijksgeschenk reeds ontvangen, dan

moet zij het teruggeven.

^KjiÖsJ^ (mal. chiTah), kleed; eerekleed,

waarmede iemand begiftigd is; staat-

siekleed, galakleed; het best gedeelte van

iemands goederen.

i Q^X^f^, plur. <-Jïi-t, wie na een' ander

komt: nakomeling; opvolger; nako-

melingschap.

VAX^ plur. van XaaL>-.

/ c /

A p. X^ (mal. chalfah), iemand als zijn

vervanger stellen.

L ,Q-A^ (mal. chalak), voortbrengen; schep-

pen [alleen van God] ; voortbrenging;
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schepping; coIL, het geschapene; de schep-

ping; de menschen.

c a-Ar:L (mal choeloek), pliir. jïL],

wal aangeboren is, naluurlijhe ei-

genschap, ingeschapen aard; natuur, inborst

voorn, goede; dapperheid; namvgezefheid.

De plur. is een algemeenc naam voor ze-

delijke boeken.

L^_a_A>^ plnr. van icÜi^.

/ c /

A n X^s^ (mal. cha Ikali), uiicrlijhe, van

de natuur ontvangen, gedaante: het

uite7'Ujk,

y o !>

A n X^N^ (mal. clioelkab), efjenheid der

oppervlakte van iels.

êi A X!^ (mal. chilkali), plur. ^!^,

natuurlijke eigenschap; karakter.
y

w c ^

-ÜA.^ (mal. clioelki), aangeboren; van

natuur eigen, — z. ^^ .

plur. van Liis:.

/^

/ /

j^
w ^ ^

jAJ:^ (mal. clioel<3e), uitlaching; bespotting.

yc y

g^AjüL (mal. chalwah), het zich met iemand

op eene afgezonderde plaats bevinden;

het zich met iemand ivegbegeven om hem in

't geheim te spreken; het particuliere audiëntie

verkenen. Met plur. ci^)^, plaats, waar

iemand alleen is; vertrek om zich af te

zonderen; geheim kabinet; berdialwah, zich

op eene afgezonderde plaats bevinden; af-

gezonderd zijn.

!> a

L ^A^^ , van iemand die vast uit den adem

stinken; van spijzen bedorven zijn,

zoodat de reuk of smaak er van veranderd is.

!> y

L^JJaX^, soort van reukwerk, waarin

safraan het voornaamste is.

(mal. clialï), plur. ^j^^^- en UU-i,

bevrijd; vrij; vrij van zorgen in droef-

heid,

y y

^^^aX^L. (mal. chalïfah), plur. lILL en

y * ^ ^

^^^jI^^ opvolger; plaatsbekleeder

[inz. van Moebammad]; kalif; heerscher,

y y

A n^L^^ (mal. chalïkah), plur. ^i^,

natuur; aangeboren eigenschap; ka-

rakter, inborst; het geschapene; schepsel; de

menschen; de dieren; schepper,

A,A^, plur. ^ï^ en l^] , hartelijk en

oprecht vriend; boezemvriend; min-

naar eener vrouw; <xil)J.AU^, vriend van

God, een bijnaam van Abraham; alcbalïl,

de vriend (van God) bij uit7iemendheid,A, i.

Abraham.

y

S \0^^J^^ ) plur. y^ ,
j.c3^ en i^c^ ) , al wal

verbergt en aan het gezicht onttrekt;

sluier.
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2ite., (^j^\^s^ en uA/.Us-, telkens vijf;

vijf aan vijf.

. ^.\ ^ ^ (mal. choemasi), uit vijf be-

slaand; in de gramm.: vaneen

woord uil vijf lellers bestaande; vijflelterig;

van een jong mensch vijf spannen hoog; vijf

lelterig ivoord; jong mensch van vijf span-

nen. — z. Lj^^>^ .

O^^lOsfc. ehoemba en koeinba — skr.

koem bh a— ,
pot; waterpot, versierd

met kokosMaderen, die, bij bruiloftsoplocb-

ien, bet badwater voor bruid en bruidegom

inhoudt en in statie rondgedragen wordt;

de versiering van kokosbladeren; de twee

verhevenheden op het voorhoofd van den

olifant enz,

wfj:^ (mal. chamar), het in gisting brengen;

het in gisting gebrachte; bedwelmende

drank; wijn,

_^<Vw (mal. choemoer) en^^Ai- plur. van

,.
'" ^ -^

{ H^ f ^ (mal. chamas), fem. van X.A>Aiw.

( N^^^ (mal. chocniocs) en fj*i^(^,

num., vijfde; vijfde gedeelte,

«»

Amjww4.j::L (mal. ch am s a 11), vijf; getal vijf;

getal van vijf; vijftal, ^Xama^ <)Ukas»-,

telkens vijf; vijf aan vijf.

c y

J

t wW<i4**J!!^ , tol vijf belrekhing hebbend.

, gcst; zuurdeeg; het gegeste.

onophoudelijk wijn drinkend;

wijndrinker; dronkaard,

/ M^^^^ . plur. U.A5-) en Lj^a^^I, vijfde

gedeelte; vijfde; wat uit vijf

deelen bestaat; ^jj^-ui^J ) ^^.» ^^ vijfde dag

der week: donderdag; ook: hari ch.; ma-

lam ch., de nacht van woensdag op donderdag;

alchamïs, het leger, omdat dit uit vijf

deelen bestaat: L»^*, het centrum, iX^K^,

den rechtervleugel, ïy^yo den linkervleugel,

Lo sa^ , de voorhoede en ü\^i , de achterhoede,

CL>v.x£ï5w plur. van ^*^cv .

y

/ 3 V.Ai::::w plur. van ^>i^^ .

/ c ^

/ /^»^1^ plur. c±jUi^ en ^^Ui-, tweeslach-

tig wezen; hermaphrodiet; geene

geslachtsdeelen hebbende.

/ o /

rsirvl^ . mes; groot mes; dolk, voorn.

kromme.

(JjsS^^ chanda (kawi kanda: kadga? T.),

alle blanke wapenen, die men in den

gordel en niet aan eene koppel draagt.

/ CcXAirsw» ^o'/^' pook.— z. cband^.

6*
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y /

^^y^y:^ pUir. van ^L>..

)) 4£!L.> pers., verachtelyk,

\)^^^i<». pliir. van ^=^j^

S'

, en L^iU*-, pers., slechtheid; rer-

ivorpenheid; gemeenheid; gering-

schatting; verachting; berisping; schande.

y y

J^]y:L piur. van ^l^.

w y

r.tSé.!^', bedrieger; verrader.

y y o y

fnjÓs:3È>>é.^, naam van een' geleerden

sjaich in Boecharije.

«Xc^ i"^ cliotljali en ködjali — pers.

^)^ — , titel y dien de mal. gew,

aan hindostaansche kooplieden geven; Am-

dostaansch koopman; Mohammedaan van

Hindostan.

^jy^' pers., zekere geweven stof.

{
jsJiè ^^^, pers., mooi; fraai; sierlijk; goed;

aangenaam; blijde; vrolijk,

y

/ ^JL A^ . pers., schoonheid; sierlijkheid;

deugdzaamheid; vrolijkheid; ivel-

hehagen,

.

J
êJ!^ plur. van Jl^.

y. ) f|^ plur. van JI2»-.

Aj k j*^ (mal, cIi(éoelali) plur. van JU^

(oom van moeders kant,),

y

S wkl^ I. — plur. van jxè^ .^ y
H., keus (het kiezen); macht, te kiezen;

menigte, xmaruit gekozen wordt; ivat gekozen

is; keus; best gedeelte.

y y

visioen;\Vj^'^ . plur. 1Jla:>^), schijnbeeld; vi.

schrikbeeld; vogelschrik,

jV-jL<^ . verbeelding; inbeelding; voorstelling ;

fantasie; zinsbedrog; zinsbegoocheling.

y y

/ jVjl^ (mal. chajali), ingebeeld; ver-

meend; fantastisch; denkbeeldig;

hersenschimmig ; bedwelmd; halfdronken ;

dommelig; ingebeelde enz.

y

Xk!^ plur. van di^xs^.

y
y y

<K3 VaJ!^ 9 bedrog ; schending van het ver-

trouwen; verbreking van een verbond;

verbreking eener belofte; ontrouw; verraad.

c y

A^L., plur. .U=^, iL^) en ji}^), goed

(niet boos); eerbaar; goed; voortref-

felijk; ook als compar. en sup., in stede

van jAi^ï, goede enz.

w /

^-Ai^5 goed (niet boos); voortreffelijk; goede

enz.; ü^j^\!!, de goede (stad) bij

uitnemendheid, d. i. Madinah,

y o y

LIU ) ^-aI^ pl«i'- van S^^.
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//oerfe handeling; iets goeds; puik.

y Mi y

i x^^ {m^. dl aji r all), feni. van j^^.

C xa^ cilik, pers., lederen zak, ter ber-

ging van honig, water en dergelijke,

\ '
'

" ^ ^

W7*sw . eoll. plur. J^^ en ij[x^) ,
paarden;

cavallerie, cXj jJ ! J^Ai^ , koerierpaard,

^C qXa!:^, Mlap, kilap, batav., onna-

denkend. — [B.]. — Verb. van

85

o /

^v^' ^JLö- en ^xs^, plur. van X^i^.

y c y

^l^ x^s^ plur. van <uaj>..

<\^A.^^ (iwal. chaimah), plur. ^xh^ ,

^Ai^, .Ui- en ui^Ujki^, elke ronde

woning y die door drie of vier stutten

geschraagd wordt; tent; hut van boomtak-

ken.

y :>

\ 4^^ plur. van lU>--

^, de letter J)J dal, 8« letter van bet

arabisch en maleiscb, en 9® van het door

Marsden veranderd maleiscb alphabet, beb-

bende de waarde van de nederl. d.; als

getallelter z. :x^\ ; in geschriften van gods-

dienstigen aard eene schriftverk. vanlAiJ;

naam van het o^ (J^l J) en 8^ (t^T J),

Jaar van den achtjarigen cyclus.

(3 !• di — verk. van aili in dipati, in plaats

van adipati, enz.

II., praep., ter aanwijzing der plaats,

waar zich iels bevindt, te; op; in.

IIL, praefix, ter vorming van een passiel'.

MÖj liawa-daba, lucht, waardoor zich

het bestaan van iels te kennen geeft^

met versch.; waktoe ïtoe hawa dabanja

pon belom ada, toen was er zelfs nog

geen het minste idee van hem.

% /

L J >^N I., aandrijving van een lastdier,

wegjaging ; verwijdering.

11. en u->)J, aanwending van vlijt en

ijver, inspanning.

<^)l3 (*ii^1- dab b ah), plur. 4->)^0, al

wat over de aarde heengaat, dier:

lastdier , trekdier; lastpaard , trekpaard :

(^ .11} Lj} J, het dier der aarde, zijnde het

dier, dat bij de komst van den Antichrist

zal verschijnen en den staf van Mozes en

het zegel van Salomo zal dragen.
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( h^^iö daboes — pers. ^y*^y,ó (strijd-

knods met ijzeren knop), ^^^0

[strijdknods; ijzeren moker) —
, puntig ijzer

met een' grooten knop, waarmede men zich

zelven of anderen die zich daartoe willen

leenen, wonden toehrengt, die dan door

tooverkunst onmiddelijk weder gejiezen

worden; die magische kunst zelve (vgl.

soend. d^boes en g^deboes, ï.); maïn d.,

of mendaboes, zoodanige vertooningen mei

de dab o es maken.

•^ io)c3 daboeng, vijlen (nam. de lan-

den). — [L. bew.].

•H l *r3 i^> I. datoe, gordel,— [L:].

*II., batav., afgestorvene. — [H.].

•X- L ** ^ \lS dati, vüie heeredienslen verricht.—
[L.]; heeredienst, verplichte dienst

zonder betaling; belasting, opbrengst. —
[L. bew.].

^3 )i3 datar, effen; gelijk; mendatar,

afloopen (overal bezoeken), bv. een

land, eene stad, een bosch.

Cf
3i );3 datang, komen, aankomen; gebeuren;

mendataiigken , bezorgen; met iets

voor den dag komen (voor den dag brengen) ;

mendatang;!, bij iemand of iets komen;

bezoeken; opzoeken met een vijandig oog-

merk; aangrijpen in een verblijf, bv. den

vijand in eene stelling; overvallen; berda-

tang, naderen; toetreden; — datang kan

soms vertaald worden door onze praep. tot (z.

tang IL); hoerOêf d., bijkomende partikelen
,

d. i. in 't mal. de affixen (prae-, sul- of

infixen), ook wel hoe r 03 f tambahan —
z.ójj^j', kedatangan, overvallen, bezocht;

k. gïla, door gekheid overvallen worden,

een gekken aanval krijgen; komst, aankomst;

selamat k., wclkomgroet; melawati k.,

de aankomst van iemand met een belang-

stellingsbezoek behandelen d. i. iemand bij

zijne aankomst met belangstelling bezoeken.

^«ïL3 )(3 datoeng (troeteltaal) — wijz, van

jj|j — , grootvader; grootmoeder;

grootje, oudje [als aanspreekwoord].— vgl.

tjcëtjoeng, waaruit blijkt dat hier even als

bij \ bat. aan een vocatief te denken is (T.).

..V > ^

(^ Q-V )e^ datok, meer gebr. jJ')J.

4-3 ) (3 dStè, grootvader; grootmoeder; aan-

spreekwoord jegens oude lieden,

goden, natuurkrachten, geesten, toovenaars;

grootje, bes; titel voor opperhoofden of hooge

ambtenaren. — De Mal. noemt in de wan-

deling tot eene niet te bepalen grens,

wijder in vorstelijke familien dan bij den

gempenen man, aldus ook iedereen, die

twee graden dichter dan een ander, of

diens echtgenoot, bij een' gemeenschappe-

lijken oorsprong is; d. bendahara, titel

van den eersten staatsdienaar, die steeds van

vorstelijken bloede is; d. t^mm^nggoeng,

^
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titel van den tweeden enz.; d. nënek

voorvaderen, voorouders.

/J>)ó datija [in hik. en poëzie] -— skr.

daitya — demon; reus.

^ ^
. _ Q^v^ \\. (ajam) mend^radjak piring

niangkok, batav., komt zoo

maar op de borden aanvliegen; loopt er zoo

maar over heen, van een haan^ bv. die een hen

achter na zit. — [H.]; vgl. jav. drodjog S.

j

.)c3 datjing, unsler; snelbalans.

naratja. ~en ^)^, batav., weeg

. stok.— [B.].

J)ö^ z. onder datjing.

z.

^3 j inwendig; binnenst.

ö)(3 dada, borst; centrum ecner slagorde;

luendada, de borst bieden aan iets;

aanrukken tegen iels (z. dadah L); de borsten

ontbloot hebben; d. hajam [kippeborst)
,

borstharnas; d. lïpan, naam eener soort

van geneeskrachtig gras; d. toênia, {borst

van eene kteederhiis van dien naam), geringe

verhevenheid naar het midden toe van som-

mige voorwerpen, zooals bv. van het blad

eener pagaai, sommige krissen; berdada-

dadaan, man tegen man vechten.

ó)ó ^' dadoe— port, d a do— dobbelsteen.

IL, lichtrood; niendadoe, lichtrood wor-

den.

t3)^ I. dadar, soort van dunne koek;

pannekoek; struif; meudadar, tot eene

dadar maken, bv. eieren; behandelen als

eene dadar, vloeibare deeg van welke men

namelijk bij het bakken in de pan in de

rondte laat loopen, d. i. ronddeelen; ge-

wone liefdegiften geven, inz. op gezette

tijden, bv. op het feest na de vasten (vgl.

jav., T.).

^ II., niendadarin, batav. (bal), voor den

dag komen v. d. maan. — [T.].

^^IIL, jav., toetsen; beproeven, — [R.].

O t3 ) c3 I- dadoeiig, soort van vrolijk gezang

^ der ra^ijali; meudadoeng*, vrolijk

zingen; vrolijk bezingen. — z. dondang en

dandang.

^II., batav. (soend.), /eièanrf van rotting

of waroetouw, om den nek van karbouwen

geslagen. — z. kal(]han. — [B.].

-^ pc3 )0 dadöng", batav. (bal, grootmoeder),

bet'Over-grootvader of— moeder?—

0.^0 )ó dadap, soort van schild, van koper

of leder. — z. d^ddap II. (T.).

( !ji3 );3 l, mendadak, hevig braken, ook

zonder dat er iels uitkomt; beda-

dak, gedwongen zijn hevig te braken enz.;

door hevige braking overvallen zijn (z. onder

tjekek, ï.).

* II., batav., zich uitsloven, in de weer
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C^ j c3 ;ö > niendadoek, zonder noodzakelijk'

heid bedelen; peudadoek, bedelaar

zonder noodzakelijkheid; perdadcèkaii
,

ge-

bedel zonder noodzakelijkheid.

Tiöjó J' ~" wellicht eeiie wijziging van

dada — ineiidadali, het hoofd bieden

aan iels, bv. den storm, den vijand; worstelen

tegen iets.

II. dadah, toebereid geneesmiddel; aller-

hande toiletartikelen (z. obat); berbali k

d., zegt men van eene vrouw, die door het

aanwenden van de noodige geneesmiddelen

weder zog krijgt; pedadali) bak^ schotel,

kistje en dergelijke voor dadah. — z.

tj^rakin.

g^ )j3 dadeli — skr. dadhi —, gestremde

melk (met room , wrongel en wei) ; inz.

wrongel; het vette of roomachtig gedeelte van

vethoüdende zelfslandigheden (uitgezonderd

melk), zooals bv. de kokosmelk (santan),

dat zich na verloop van een^ zekeren tijd

op de oppervlakteivertoont; roomachtig beleg-

sel op sommig gebak; d. kering, kaas;

kepala d., room van gestremde melk; kaki

d., wat beneden den room is (wrongel en

wei): p^rkat d., lijm van wrongel, die zeer

sterk kleeft.

i )43 1. dara— skr. dara, getrouwde vrouw

(zeer te betwijfelen blijkens 't oud-jav.

r^ra, dat dezelfde beleekenis heeft als 't mal.

woord, T.),— maagd, jonge dichter (bal.

daa, T.); jonge spruit van planten; anak

d., huwbare jonge maagd (men.: bruid, T.);

d. k^tjil, aankomend meisje; hïlaug dé-

ranja, zij is haar maagddom kwijt; dara

dang, hofjuffer van goede familie; perdA-

ra^i), maagdelijke staat; de gezamenlijke

maagden, inz. aan een hof. — ^dedara.

batav., jonge dieren van H vrouwelijk ge-

slacht.-- [W.].

X II., bcëroeug d., batav. (uit ^t jav., T.),

de huisduif

\)c>, plur. jó), j^d), j'^d), ^bJ, j^d,
^^^ y y y ^ yy y y i

''yy

.)jO) en ïj^^U pianis, waar verscheidene

ivoningen zijn; bewootide plaats; woning,

huis, verblijf; voorhof; gewest,

^ k)\^ dari, batav., garnalen vangen met

een net. — [B.].

)^, daroe-S, minder gebr. dëwadaroe—
skr. daroe {timmerhout; naam van een'

pijnboom) — naam van een' boom, die een

goed en welriekend timmerhout levert, dat

ook bij eene soort van wierook gebruikt

wordt.

) OÖ ?
pers., Darius.

j

"j

w) \)c3 pl^*^- van L^^O.

'j )^ darat, land, in tegenoverstelling

van water of lucht; de wal, oever;



89 r )j

binnenland, van de zee ofeene rivier afgelegen

streken; mendarat, van een vaartuig naar

den wal toe houden; naar binnen (van de zee

of eene rivier af) houden; over land gaan:

daratan, wal, vaslegrond; pendarat, louw

of dergelijke, waarmede iets, dat in hel

water is, aan den wal vastgemaakt wordt;

b.

tïjang p., meerpaal,

/-aaJ^ \ m en ^AA^;)0, bij snitr. ook

ij^^^ en ^.^^1^^ — pers.

(het 2^ ook ar.), smsL van ,t J, boom y hout,

en ^c^:^ of ^J^^, chineesch — , chineesch

kout, d. i. kaneel.

c /

)d.

TT/ /^^

^ C. *)c3> pendaringan , hatav. (jav. pada-

ringan^ T.), iels waarin men ont-

bolsterde rijst bewaart. — [H.].

2 \)c3 dSrali, bloed; bloedverwant; d. pe-

ngiring höëdak, bloed, dat na de

nageboorte te voorschijn komt; daging d.,

bloedverwant, met versterking van de uit-

drukking; makan d., zijn bloed vreten yau

kwaadheid; mendarah, met veel moeite en

zorg iets trachten te verkrijgen; bloedrijk zijn;

berdarah, bloeden; pendarah, naam van

een' zoutwater-visch, die bijzonder bloedrijk

is; naam van een' boom, met roode gom,

en hout, waarvan krisscheden gemaakt

worden; sedarah, van hetzelfde bloed;

bloedverwant. Wordt veelal door sedaging

ter versterking voorafgegaan.

y )<3 darai, impotent. — [(].].

<4j

/ C \)c> I- (ïïial. dari), zich te huis hou-

dend; op zijn gemak en lekker levend.

II., van de stad Darin; inwoner van

Darin; welriekend; koopman in reukwerken

en specerijen,

/*,*> i\^, (lees:^^)J,T.)— dual.van^lJ— ,

alleen in ^j JJ 1^ ^^^ , wat in

twee woningen leeft, d. i. amphibie.

"y^ \ ) c3 5 «öfawi eener havenstad in het land-

^ schap Bohrain, waar de indische

reukwerken en specerijen aangebracht wor-

den.

k, oJ ^ o UJ ^

C/f^j^. V ^ C^^^i- ?^'')' c>^; ' ^^ cy^-^!;'^

""
en (j^^j^, Darius.

\M)ó ï- tlasar, grondkleur, grondverf,

natuurlijke eigenschap; geaardheid, ka-

rakter.

*II., batav. (jav., T.), vloer; omdat; door;

dat komt er van; dal is omdat; pendasaran,

penasaran, teleurgesteld worden; rouwlioop

hebben. — [B.].

J
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^/•.^^jö dSsoen, men. (skr. la^oena),

soort van wiile uien (bat., mak. en

boeg. lasoena, T.).

•)f ^.„JLÜ )ö ' mendangak, balav., het hoofd

achterover houden. — [B.].

(
^

o Cl
)^ , mendaii^ok , met de kin op iets,

Lv. den voorarm, leunen en vóór

zich staren.

^ f K^)(N tlaiigol, batav. (bal. dangoel,

T.), een tros vruchten van den

aren -boom (tandan van een pisang -

boom). — [H.].

^Ci )(A dang;aii, tijdelijke loods in een rijst-

veld, ter berging van de padi, voor

dat zij naar buis gebracbl wordt.

> Ci)^3 L da]ig;ai, soort van versnaperimj
,

van meel en suiker, in kleine vormen

gebrand

*II., w. sum., een stopwoordje dat veelal

achter aan den zin komt; apa itoe daugei,

wat is dat toch. Men kan het soms als vriend

of vriendin vertalen, het heeft eigenlijk veel

overeenkomst met 't brabandsche „zullen

of zulle'\—[^.].

L^ 3 }lS dapa, slaaf, als gift van den brui-

degom aan de bruid.

{^*y^i)ó dapat, verkrijgen, krijgen, in zijne

macht bekomen; vinden j bevinden,

uitvinden; betrappen; mendapat, verkrijgen

enz.; d. ditjaharï, kan gezocht worden;

tijadg d. of Jli', het kan niet; tijada d.

^'

tijada of jUj jU, het kan niet niet d. i.

het is noodzakelijk, het moet; het tegendeel is

onmogelijk; het kan niet missen; het is buiten

twijfel. — # dapat tijada, singap., niet

aan te bevelen verk. van 't voorgaande, —
iiieadapatken, naar of bij iemand gaan;

kedapatan, verkrijgbaar enz. zijn; penda-

pat, wie verkrijgt enz.; bevinding; gevoelen;

pendapatan, verkrijging; bevinding; uitviel-

ding; betrapping; gevoelen; sedapat, naar

vermogen; sedapat-2, naar best vermogen;

zooveel mogelijk.

J )c3 dapoer, stookplaats; kookplaats; haard;

keuken; kombuis; oven; d. söêsoe, d.

dada of pöësoc-^, streek vlak onder de

borsten.

/*y3)Ó dapau (batav. depan, ï.) — verk.

van a d apa n op hadapan, doch gew.

niet anders dan met de praep. di, didapan,

aan de voorzijde; voor: Bij hot spellen

wordt dit didélpan weder lot dapan ver-

kort, bv. kaf dSpan koe.

CJl5 )c3 daka, plank, waarmede de Sc^, ge-

sloten wordt. — z. U Ci\ mengarak

d., zijne daka ronddragen, d- i. willen ster-

ven van oude lieden, die niet willen deugen,

als eene soort van vloek.

l
,

ƒ ^ )^3 dakoe, — euph. wijz. van akoe—
moet gebruikt worden na de praepo-

sitie akan; kan gebruikt worden na eene n

of h; «ïkan d.; mendapatkan d. en
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mendapatkan akoe; m^nj^mbali d. en

m^nj^mbah akoe,.

LtS )ó i'^^^ij ^^nGerachlige afscheidifig der

huid, waaraan zich stof en andere

onreinlieden vastzetten en die door wrijving

de liuid loslaat; huidsmeer; vuil onder de

nagels; d. köéda, paardeslof.

\\,y mendaki, beklimmen, bestijgen bergen

en andere hellende vlakten.

Ó )t3 dakar, zijne krachlcn overschattend;

vermetel; roekeloos; krakeelig (kan ook

de uitspraak zijn van^J, T.).

C QJS )ö? nifiidakap, tegen zich drukken;

tegen zijn borst drukken; b^rda-

kap dadc7, borst tegen borst gedrukt zijn;

b. tangan, cfe handen tegen elkander gedrukt

hebben.

C^ )^ , mendana, bestrijden, de spits bieden

aan.

(J3 )c> I- dagoe, kin.

^ IL, batav., iemand klappen geven met

de hand. — [H.].

iu5 )ci I- dagang, van menschen vreemd,

uitheemsch; buitenlandsch; vreemde-

ling, buitenlander, inz. vreemde enz. koopman;

örang d., vreemd (tm. mensch, d. i. vreemde-

ling enz.; anak d., hetzelfde; nasi d., z.

onder nas!; berdagang, zich ah vreemde,

inz. als vreemd enz. koopman voordoen; in

of naar vreemde plaatsen koophandel drijven;

h. dïri, zich naar den vreemde begeven;

h. löëwar, buiten (de reedé), d. i. naar

welgevallen handel drijven; memakai b. L,

zich naar welgevallen kleeden, inz. voor den

. vorst verschijnende eene soort van sjerp

(sgbai) dragen boven den badjöë, hetgeen

alleen aan den Bendahara en den T^mm^ng-

goeng geoorloofd is; nieudagangken , tot een

artikel van handel maken , handel drijven met

iets; dagangan, koopwaren; perdagangan,

koophandel.

^11., w. sum., ^mi^üg9i\vg^ draagstok {juk,

T.).~[N.].

i-S ) ö daging, vleesch, zoowel van levende

wezens als van sommige vruchten;

van hoornen het hout; van andere planten

het vleesch; van geweven stollen het weefsel

(hoedanigheid, bv. los, vast); bloedverwant;

d. darah, z. darah; d. b^ras b^kkal,

muskel tusschen duim en voorsten vinger,

A. menempel of mendatang, z. onder

tempel; berdaging, vleezig zijn; seda-

ging, van hetzelfde vleesch, bloedverwant,

z. sedarah.

•^. )6);3 dagal, dwingen; nopen; het on^

mogelijke willen.— [R.].

^/
J )c3 I- daloe, jav., beursch; overrijp.—

II., z. dalau;

/ J ) t> > "aam der letter J ; vau den vorm

dier letter ook gekromd.
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m,^)(^ dalany, regeerder van een poppen-

spel (poen dalang, jav., in verhalen

en gedichten dikwijls als l^te pers. door den

schrijver gebezigd, T.): wie iels naar ivelge-

vallen regeert; mendalang', naar welgevallen

regeeren.

<J^)(^ dalik alleen in dölah-dalik.

>J )43 dalam, het binnen; binnenste; vorstelijk

^ paleis; diep; diepzinnig, doorgrondend;

diepgrondig; bahasa d., hoftaal, gekuischte

taal; badjoe d., binnen [onder) baadje;

perkataan d., diepzinnig gezegde; p^m^-

relksaan d., doorgrondend onderzoek ; dida-

lam, bij verk. dalam, binnen; in; kedalam,

naar binnen; dari d., van binnen; d. pada

itoe , intusschen , evenwel; perdalanian
,

vorstelijk paleis,

•^i*>A-iJ )ö dalemtoe, batav., een elens- of

provisie-kast van hout; verbas-

terd voor het chin. Ine: kast; vgl. gróbók

en dito van bamboe plus minus 4 voel

hoog. — [H.]; vgl. jav. lamari toek (T.).

^ aJ )^, dedalan, vliegende witte mier. —
[L.]; 't bal. d^daloe (T.).

«^LJiö? 5y«e tegenwoordigheid van geest

verloren hebbend; zwak van geest;

onnoozeL

^^)ó I- ASleh^ uitvlucht, voorwendsel; ber-

daleli, voorwendsel gebruiken; men-

dilehken, tot uitvlucht enz. maken.

r

^

^f'II., aanduiden; aanwrijven; berispen;

beschuldigen; betichten (bal. ndalih, ver-

denken van iets, beschuldigen , T.). — [L.].

)(3 danii, minder gebr, ^ J, praep.^ bij (in

eeden); d. al 11 ah, bij God (^^ is juist

zeer in gebruik evenals JjIj, t^i* en andere

vaak voorkomende woorden, waarin de

lange klinkers kortheidshalve niet geschre-

ven worden, terwijl ^)d in geschriften

slechts bij uitzondering voorkomt, T.).

)^ damar, hars, toorts, fakkel of licht van

hars; d. mata koêtjing, doorschijnend

soort van hars, komende voornamelijk van

de merawan; d. liris {druipende damar-

toorts), benaming van den ondersten gordel

in het beneden -randversiersel eetier kaïn

batik, bestaande uit eene rei slangsgewijs

naar beneden loopende lijnen, vergeleken

bij de gesmolten hars, die van eenen bran-

denden toorts afdruipt; mendamar, hars

inzamelen; perddmaran, plaats waar veel

hars gevonden wordt.

<X-5C^)c3' hoofdwond y die, het hersenvlies

doordringend, de hersenen kwetst.

L, JLo I >^S damak, pijltje, dat uit eene blaas-

pijp geblazen wordt.

V/0 )^ damal, van vaartuigen slecht roeiend

of zeilend; lui; slechte (luie) roeier

of zeiler,

/*>^<nó daman — oorspr. vreemd — : k?-

lat, 1.
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/ c-^ ) (3 ï- daiMïti) vrerfö; emrfe van een Iwisl;

goede verstandhouding; m^njorong

d., vredesvoorslagen doen; nasi d., z. onder

nasi; iiiendamai, vrede maken; berdainai,

van man en vrouw, waanneer de vrouw eene

maagd is geweest en haren man den bijslaap

heeft toegestaan; luendamaiken , twee par-

tijen tot vrede enz. brengen, bevredigen,

verzoenen; pendamai, vredestichler; verzoe-

tier; perdamaijan, bevrediging, verzoening;

vredestichting.

^11., w. sum., beteekent ook hetzelfde

als ,.),.- [N.].

/

<Xa/0)^ (mal. damiah), hoofdwond, waar-

bij wel bloed ie voorschijn komt,

doch zonder dat het in droppels vloeit.

/•iJL^ dan— smtr. van d^ngngan — , en,

t*yiö dana, skr. — weldadig, liefdadig (in

hik. en poëzie).

^-i ) l3 daaoer, stinkend vocht, dat uit een

dood lichaam loopt.

^ C^i-J ) t3 danak, glanzen, glad maken,

' bv. linnen of papier (als er een

kruisje vóór 't woord staat, bedoelt v. d. VV.

daarmee, dat hel woord niet te Riouw in

zwang is, maar hier is vergeten de plaats

en 't gezag waarnaar, T.).
•

^ >^> )t> danam, juk der beesten. — [L.].

4«> )c3 dölttaU) meer, poel; slaand water van

eenige uitgestrektheid.

/^>)ö daiic, naam eener rivier en land-

streek op de oostkust van Sumatra,

zuidelijk van Kampar en behoorende onder

Riouw.

^/—>)t3 danai, vervuild bloed; etter (bat.

dane: danoer, T.). — [L.].

Daniël,

)(^ dawi, iets aannemen te doen, on-

dernemen. — [L.].

^0\}ó dawat, verb. van ü)jj.

Ui ^ y

r Có 0\)ó ^" ^"^33^^* ^^^ David betrek-

** /""^
hing hebbend.

"^
S #))c> I- davi^ar, dubbel — [L.].

* II., winden, opwinden.

*III., aarden vuurteil oï vuurpot

z.j],0.-

[R.].

^i^ ]>#))c3 daoek, naam van een' boom,

van welks vruchten men com-

fituren maakt. — [L. bew.];

•x- C f ^1 lS dawoek, batav. (uit 't jav.,

T.), ijzerschimmel; schimmel

[paard].- [B,].

/M#))c3 daoen, blad; loof; plantje, inz.

met breede bladeren (z. roempoet);
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kruid; groente; d. bcèdi, harf-ofruilvormige

stukjes van geweven sloffen; papier of blik

(goud- zelden zilver-) waarmede de boven-

rand van gordijnen of de randen van andere

voorwerpen versierd wordt (vgl. onder Jo ,

T.); d. pelita, het schoteltje van eene lamp,

waarin de olie en pit; d. kcBnjit (de bladeren

van de koinjit) , tot niets dienstig ; m ^ n d a o e n

köênjit, onnutte dingen verrichten; onnutte

klap uitslaan; d. ba roe (blad van den baroc-

boom). naam van een' eetbaren zoutwater-

visch; d. la u /. onder anggerik; d.

kajoe, blad of bladeren van een boom;

m^ndaoen kajoe, de boed. van de bladeren

van een' boom vertoonen, d. i. zich in menigte

voordoen; (Blar d., naam eener kleine groene

slang, waarmede de kinderen spelen: batik

d., z. onder k^kkat; makan sedaoen,

van één blad (vroeger at men van een groot

blad), d. i. van één schotel eten; — ^d.

benang (vgl. onder benang, T.), naam

eener plant — rostellularia diffusa, justitia

purpurea— .— [R., C.]; d. balik angin,

singap., geneeskrachtige plant, ter verdrij-

ving van winden (vgl. onder balik, waaruit

blijkt, dat V. d. W. bet iemand zeer lastig

maakt, T.). — [K. (abd. scb. wdb.)];nien-

daoen, de hoed, van bladeren vertoonen;

berdaoeii, gebladerd zijn.

^ /

rC 0\)ö rtawai , metaaldraad.

^)ó dSjhi, voorhoofd, d. lajar, bovenvoornok

van een vierkant zeil; tali d. L, op

Indische vaartuigen loshangend eind touw

aan de bovenvoornok, om het zeil, wanneer

het gerold is, te beslaan.

•^ ^£6 )l3 <ïfih^r (veel fatsoenlijker dan ma-

kan), balav. (soend. of jav.), eten.—

(, Q.iè)ö ï- dahak of kahak, fluim; rochel;

kwalster; berdahak , kwalsteren

enz.

^11., balav., hik.— [B.].

^;^i5)c3> meiidaham, kuchen, ook als een

teeken; mendahamkeii^ kuchen tegen

iemand, als ware het bekuchen; hemmen.

er

/

.X6)c3 I- daüaii, boomtak (groot of klein):

nieudahan, takken krijgen,

II., pendahan, soort van iverpspies.

<\a.A)c> (i^al- dab ij ah), plur. ^ïjÏ^j,

moeielijk, inz. een ongelukkig geval;

ongeluk; kwaad; tegenspoed; onheil.

/ C,)(3*Ï-^^J?'J ^^^^^ kunstgreep; uitvlucht;

bedrog; d. dan o ei^^] n , hulpmiddelen ,

redmiddelen; tïpoe d., listen; bedriegerij;

luend&jaken, bedriegen, verschalken^ be-

dotten, foppen, om den luin leiden; akoe

didajak^nnja s^ratoes röêpïja, ik ben

door hem voor honderd gulden opgelicht; p^il-
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daja, bedrieger, verschalker, bedotIer; fopper:

perd^jaaii, bedrog, verschalking; fopping;

bedot fing; sedaja, van dezelfde listen; aan

één lijntje trekkend,

IL, in smst. met barat en selaian,

dient ter aanduiding der drie windstreken

(verdeelingen) tussclien west en zuid; barat

d., ziiidivesl; barat-2 d., west zuidwest;

selatan d., ztiidznidivest.

/ C)c3» ïiicndajoe, ??u/n??ete?, zooaIsbv.de

donder, gelieel in de verle; kreunen,

zooals bv. een klein kind, dat naar zijne

moeder verlangt; klagen, bv. over bet

noodlot, over slccbte bejegening.

L:i;)^)<^, plul^ van ï^)d.

i ^-^)c3 ^^^' dajirab), pluv. .iS^C^ en

CL^ )y ] J , om vang ; kring ; cirkel :

rond.; in 't mal. voorn.: omvang van een

gebied
,
grondgebied; . l^Al ) u-i^i ^jj) d , de

middagcirkil; de middaglijn ^ [meridiaan].

/ V^> )ó dajoes en diiJcKS, verb. van i-^y.^ .

i«> )c> I- daiiig*, titel van een' edelman (ook

-vrouw) op Celebes.

IF., mendain^, gedroogde visch; tot daing

maken; d. b^^lang, naam van een^ eetbaren

zoutwater-visch,- die wormen in zijn buik

beeft. — daing s^pat, daing taroeboek

(Bissj. daing: visch of vleesch droogen; \g\.

dèng in jav. dèng-dèng, soend. dè-èng).-~

[T ].

i.>)(3 dajangf, meisje, dat de stonden nog

niet gehad heeft; dienstdoende jonge

dochter aan een hof, hofjuffer. ~ De verk.

jang, is op bet eiland Banka een titel voor

vrouwen uit den fatsoenlijksten stand -^

^^^). — pendajang, dienstdoende^ jonge

dochter aan een hof, hofjuffer. — * soek.,

hoer (ook men. en bal., T.), die zoo geil

is, dat zij de mannen door alle mogelijke

middelen tot baren wil tracbt te bekomen. —
peiidAjang^an, de vrouwelijke bedienden, bet-

zij aan een bof, of personen van aanzien.

iLj )(3 dSjoeiig*, roeiriem, die zijn steunpunt

op bet vaartuig beeft; mendajoeii^,

roeien met een roeiriem enz. — z. kajoeh;

d. gölek, rollende riem, d. i. een losse

riem, die zicb in een' dol vrij been en weder

beweegt, zooals een gewone sloepsriem; d.

gëbeng, riem, waarvan bet blad op den steel

vastgespijkerd is; d. tóêdoeng belanga,

riem met een aan het einde bevestigd cirkel-

vormig blad, bij het deksel van een' pot

vergeleken, veelal op de boeg. vaartuigen

gebruikelijk.

i ii^Vs dajak, algemeenc benaming der

oorspronkelijke bewoners van Bor-

neo; boschbewoner , ver van de boofdplaats.

Li>>-.3)L> rtaïk, naam cener rivier op het

eiland Lingga; naam eener aan die
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rivier gelegen plaats, de residentie van den

Sullen Lingga, Riouw en onderhoorigheden

en zetel van een assistent -resident.

>^ ) c3 dajim , voorfdurend ; altijddurend :

\
eeuwig^ gedurig.

5\
,*w^>)c3 dSin z. ^0.

<K^jfJ^* pers., 7nin, voedsfervrouw,

^ /Aj J c> flaiijoe, batav, (bal. danjoeb, T.),

drooge klapperbladeren, — [B.].

L J ^, plur. ijoJ en (^UjK 6eer (dier); hel

gesternte van dien naam ; rJ^Ï ) l-j jJ !

,

^ c f ^ Jj Jj ^

(/e ijfroo/e 6eer; ^^)I) ^->^t , de kleine beer.

ii :>

UJ^, coll., noni. un. 'i^L^O, de kauwoerde,

de pompoen.

•

/ /

,È^A->V>t> plu^- van -^Gj.

— Uc3 en .^Uj^, plur. ^C*^ en ^ujb J,

^ zijden stof we/ bloemen of loofwerk;

hrocade; kleed daarvan; voorrede van een

boek.

•

óijs^ (3 (mal. dibaibali) plur. van

y

^2>A> «3 d?ll>oet, interj. voor een geluid, zooals

dat van een* scheet; zoodanig geluid;

mend^boet, U geluid d^boet voortbrengen.

J^J>i^, meiidebar, van het hart popelen,

pendebar, hart dat licht popelt; per-

debaran, popeling.

^ c3 deboer, uitroepende nabootsing van

een plompend geluid, als dat van een

betrekkelijk groot lichaam, dat in 't water

valt: plomp, zoodanig geluid; z. boer,

tj^bocr en l^boer; mendeboer, 't geluid

deboer voortbrengen, — ^ daboer, w. sum.,

het geruisch der golven. — [N.].

c J

J'J> ö ^^/,"^9 plur .b j), achterste gedeelte

van iets; einde van een bezigheid, zaak

of een' tijd; rug, achterste; z. doeboer

en djöëboer.

/ j^ ^J w> <3 , volgens de ar. legende,

naam van een' der zeven
^ o -^

slapers. — z. k^Jlj^ ,

mj ^3 deboeng', uitroepende nabootsing van

een bulderend geluid, als bv. dat van

grof geschut, de groote trom en dergelijke;

zoodanig geluid; z. boeng en l^boeng;

mendeboeii^, U geluid d^boeng, voortbren-

gen.

{^ Q,^ ^ debap, uitroepende nabootsing van

een dof kloppend geluid (doffer dan

d^bak), als bv, dat van een boek, dat plat

op den grond valt; zoodanig geluid; z. bap,
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iQliap en g§lebap. — nieiidebap, 'l ge-

luid d^bap voortbrengen.

(^ a«) t3 debak, uilroepende nabootsing

van een dof, kloppend geluid (min-

der dof dan debap en deboek, doch

doffer dan dQbik), zooals bv. dat van een^

slag met eene holle hand op een* vollen

schouder; zoodanig geluid.— z. bak, l^bak

en gelebak. — liieiidebak, U geluid debak

voortbrengen; debak-deboek, met verschei-

denheid (helderder en doffer).

L JL^ <3 deboek, uitroepende nabootsing van

een dof, ploffend geluid (doffer dan

debak) zooals bv. dat van eene kokosnoot,

die van den boom valt; zoodanig geluid. —
z. boek. Inboek en g^l^boek. — mende-

boek, 't geluid deboek voortbrengen,

L-^x^ (S debik, uitroepende nabootsing van

een dof kloppend geluid (minder dof

dan debak), zooals bv. dat van een' bundel

papieren, die op den grond valt; zoodanig

geluid; mendebik, 't geluid dgbik voort-

brengen.

^/^-A>(3 doblé,batav. (jav. doeblèh, T.),

van de lippen breed, dik, vol, dicht

(B.); bibirnja doblé —terbalik — om-

gekruld, — [H.].

40 ö deböè en lebCê (het tweede meer in

schrift), stof (fijne deeltjes van licha-

men); berdebfiê, sluiven.

MAL.-NEDERL. WOORDENBOEK. DEEL II.

<Jo^3 debah, verb. van ^J; niendebali,

slachten; pendebah, slachter; pende-

bahan, het slachten.

JLj c3 y bedeboeli , balav., gelijk in krachten
,

tegen elkander opgewogen, van twee

vechtende partijen. — [H.],

/

>-A-^ci' pers., schrijver; secretaris; notaris.

^ LlIJ c3 <ïöt of doet, balav., breken van een

touw. — [H.] ; verkorting van 't jav.

pcdot.? (T.).

/ fjs>0(3 datoes, w. sum., een salvo uit

geschut of klein geweer. — [N.].

^
j

N^^^^w fA dadjala, bestrijken. — [R.].

.
jV^"^ (3 valsch, leugenachtig, bedriegelijk;

valschqard, leugenaar, bedrieger;

JU-jJ), de valsche bij uitnemendheid enz.,

d. i. de Antichrist.

ói X^'Nw lS (mal. d i dj lab), de rivier Tiger.

y

Ij^^f^w |A . niendettjit, piepen, zooals bv.

jonge vogels, muizen en dergelij-

ke. — z. tjit (en mantjit, T.) — s^rta

laloe kóêtjing, tikoes pon tïd& ber-

d^ttjit lagi, zoodra de kat voorbij gaal,

piepen de muizen niet meer.

f^^ (A . ineiidettjoer, een geluid maken als

dat van een eenigszins dikke straal wa-

ter, die uit de hoogte nedervalt.— z. tjoer,

T
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c^L-AT^cij ^-ii-^ en 'iSs^d, grondslag; in-

nerlijhe gedachte; oogmerk; gedrag,

handelwijs.

c y

..wj^(3 (mal. (loechoen), giersi.

j
A^ ^ . hei ingaan; hel tot eene vrouw

ingaan (haar beslapen); bijslaap;

voUrehking van het huwelijk door den bijslaap:

huwelijk; huwelijksviering, bruiloft,

Vjl<"s^ ^ . plur. iU-J, inwendig; innerlijk:

vertrouwd; gemeenzaam; intiem; bij-

Z07ider; mede van een geheim wetend; ver-

trouwd vriend; medeweter van een geheim;

vreemdeling; indringeling; proseliet,

SÖó deddar, van het lichaam eenigszins

ziekelijk warm, zooals hij eene lichte

koorts.

^^%J&) \Jö dadarahan= semporna.—

[N.].

O)

/ JJ4 c3 (3 * meiideddas , een knetterend geluid

maken, zooals hv. dat van klein-

geweervuur; tegen iemand schreeuwen en

gillen; aanhoudend manen; peiideddas, wal

een knetterend geluid maakt; wie aanhou-

dend maant; pendeAdasan, aanhoudende

maning,

{^^ i^ i^ I. deddap, naam van een' boom —
erythrina (Lin.) — waartegen men

de sireh laat opklimmen (op de west-kust

van Sum. ook de peperranken, T.).

II., soort van schild, — z. dadap (T.).

(^ H(3c3 dedak, zemelen,

^/•pc>L> dedegan, hatav. (hal. degd^-

gan, T.), moer, droesem,— [B.].

9^0 ó y mendeddau, huilende schreeuwen,

UJ

1SÖÓ deddali, open, zooals hv. eene deur,

een venster en dergelijke; ongedekt,

zooals hv. een gerecht; nieiideddali, open-

staan; ongedekt zijn,

/ C,l3(3 deddai, onregelmatige troep men-

schen of dieren; berdeddai , ^^'cA in

onregelmatige troepen bevinden; herdjalan

h., zich in onregelmatige troepen voortbe-

• wogen,

^ i ^ dar, hatav., geknal; dar, doer, paf,

poef; gedurig ontploffen, — [B.].

i^ dari, praep., ter aanwijzing der plaats,

van waar iets komt: van (Engl. from niet

of, T.); d. rtlëmah, van het huis; van huis;

A, dalam, van binnen; d. mana, van waar?:

d. sana, van daar; d. pada, = dari, tï/w

af (ter aanwijzing waar iets begint); van

ter aanwijzing van hetgeen waaruit iets

bestaat; dan ter aanwijzing van den ver-

grootenden trap; in stede van; d. pada

röêmah, van hei huis: van huis; van af

het huis; d. p. intan, van diamant (hier
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is het een arabisme door ^, T.); d. p.

b€êwah-2-han, bestaande uit vruchten;

lebheli d. p. meer dan; b^sar d. p., of

lebbeh besar d. p., grooter dan; menilik

orang b^sar d. p. orang ketjil, de grooten

meer ontzien dan de geringen; beroleh laba

dari padanioe, meer winst behalen dan

gij} d. p. niQngatlji pergilah ïja ber-

main -2, m stede van te leeren, ging hij

spelen.

"^ \i^ dir, trotsch, hooghartig. — [R.].

\c>> <^<^11- (nom. un. H»0), paarlen.

) i (3 (mal, darS), voortstooting; terugstooting;

terugdrijving; afwering.

) Sd ^?r^j v^r'^- van S.J; mendera, tuch-

tigen, kastijden; geeselen.

^ )S s^ piV ur. \an u.?, J.

^^^) \c3 diradja verk. van adiradja.

^
Q^*^

) ) ó I- deradjak , verb, van

IL, z. a?

LLSs!^. ) \Ó deradjik , verb. van j : )jl]ó.yc.

X- <^£b^) \ (3 daradjali, ii'/e w?W5 ontziet.—
[L.].

C / W -?

^^^
) S (3 > pers., lang opperkleed, met lange

en wijde mouwen, dat de Persen

aandoen, wanneer zij uitgaan.

«.-) ) ' )ö plur. van StKj.

L-^^ ) Sc3 derasib, verb, van sx^jJ)sxc,

*<K^) K(^ (mal. doerra'ah), plur. ^^tU^,

wollen opper/deed, soort van hemd,

van voren open en met eene rij knoopen.

yJ • C/ ^ > o ^

^) \c> doerapar, verb. van .U^tjor

C, ^ ) \^, aarden waterkruik met een oor.

langen en dunnen hals en puntigen

bodem, zoodat hij op een cirkel met poten

moet geplaatst worden, waardoor het water

koel blijft of wordt (z. dörak).

v^J c ^ ? c •

^

) s <3 derakib verl). van u^^i* J ) sj^ .

>-5 J Só deragem, batav. (uit 't jav., T.),

van de kleur van een paard

donkerbruin, zwartbruin; kastanjebruin.

('>^})ó deraman verb. van ^U^^l jjit .

/ «j ) S c3 derana— skr. dharaha — geduldig.

/ -> ) \ c> doeraiii verb. van ^UJ^tXAr.

^ ^) Só dprawa, jav. (goela drawa, T.),

stroop. — [(].].

;Vi, J^l i(\ «leraoeb, verli. \iu< u-jj-lljjic.

' 7*
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>A) St> PÏur. van ^^^J.

>-> ) Só dfraïm, verb. van ^a-- JïiXxr.

L 3 i<3 (mal. darab), plur. 4->),t}, jroo/e

siraatpoort; groote poorl; bergkloof;

nauwe straal; straat; weg.

^ L ^ \{^ derel) (soend. en jav. der^p),

batav., padi snijden, om daarvan

een vijfde te krijgen. — [B.].

•x- L ** J wN darti, naam van een* vogel —
[U.].

L*VJ \ lS > nienderoet, een dof, schrapend

geluid maken, zooals dat van een

houlvijl, van een' sloel, die aebteruitge-

schoven wordt; van het hart ineenkrimpen

door eene onvriendelijke bejegening.

2J i ^ (mal. doerrah), plur. ,,J en li^Kj,

z. .J.

5 1(3 (ï^ïal. dirah),^ plur. .^ J, j^ee^e/, o,y-

sepees; roede om te slaan (z. dera).

i ^3 plur. van is^ . J .

i^ derdja (beleefde laal)^ gelaat, aan-

^ gezicht.

,.^ l^N^ i^^doerdjana— skr. doerdjana— ,

slecht, boos; bedorven; laag; laag-

hartig; onedel; gemeen; boosdoener, boos-

ivicht. :•"*/: :

y y y

i\a^ Sc> (™^1- da r a dj ah), plur. ^.J en

cljU-. J, 5/a/>, tred; ladder, trap;

astronomische graad; ^Jo ^'^^ ^^^ omtrek;

rang; verdieping.

/
'^^

\ (3 dardjï verl). van ^^ : . j .

c /

i)c3 s<3? ^f^ ö^'^ï.

c /

/C \ Sö^ pers., kleedermaker; mal: dardjï

(jav. gQrdji, T.).

c /

r j^ Só (ïï^al daras), //e/ fcse/i (een boek),

het doorlezen; het leeren (discere,

lemen), het studeeren; het onderwijzen: —
z. deras.

y y

C J^ )^' P'^^*'* U^^J "^
'

^^^^^^'> l^crcursus.

c /^ S^ ^' (v^^l^- van (^j^), menderas,

lezen een boek, doorlezen (bij de Mal

inz. den koran, hard op, in tegenwoordigheid

van iemand, die dat lezen met den tekst ver-

gelijkt); leeren (discere, lernen), studeeren.

IL, deras, van alle bew^eging, waaronder

ook spreken, lezen, leeren S7iel, ras, gezwind;

sterk; menderas, snel enz. handelen; pen-

deras, wie snel enz. doet zijn; pisdrijvend

middel; toovermiddel , waardoor de slagen of

stoten, die men doet snel en sterk worden;

pendérasan,/?/aa/^ in eene rivier, waar door
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de eene of de andere oorzaak een snelle

stroom ontslaat (slromschnelle).

IlL, uitroepende nabootsing van een rit-

selend geluid, zooals dat, voortgebracht,

wanneer men met een piek door een' wand

van boombladeren steekt (helderder dan

d^roes); zoodanig geluid. — z. ras. —
menderas, (beter berderas), 't geluid de-

ras voortbrengen.

/ igsi \c3 deroes, uitroeping = ras, doch

doffer. — z. roes.

c

•)(. a \c> *?*'?"? j hoog rood.— [C.].

o. \ó' plur. 9)1^), vrouwenhemd.

O \ó dcraiig, uitroepende nabootsing van

^ een schel geluid, zooals dat Van meta-

len bekkens, eene munt die op een' steen

valt, een glas waartegen men met iets hards

slaat (doffer den dering); zoodanig geluid.—
z. rang en genderang. — iiienderaii»;, '/

geluid d^rang voortbrengen; klinken, rinke-

len, rinkinken.

é. \ó *?ï'iwS' = deraiig*, doch helderder.

-^trLlSs^ \(^ droeiigkoe, batav., klappen

geven met de hand. — [H.].

L 3 K ;3 derap, uitroepende nabootsing van

een krakend, knappend geluid, zooals

dat van korle riemen, bij het roeien op het

boord van het vaartuig nederkomende, van

de vingerleden die men laat kraken, van

potscherven waarop men trapt, van tabak

die gekerfd wordt (helderder dan deroep);

zoodanig geluid. — z. rap.— menderap, '/

geluid d^rap voortbrengen; derap-deroep

met verscheidenheid (helderder en doffer).

^ L-J5 \ó I- der?P (jav. k^rep), dicht bij;

te zamen. — [G.].

* II,: derel).

Cw3 Só d?rak, uitroepende nabootsing van

een krakend geluid (minder helder

dan d^rik), zooals dat van een' bamboes,

in de lengte gespleten, eene houten hut, die

ineenzakt (minder dof dan roek); zoodanig

geluid. — z. rak en lerak; menderak,

't geluid derak voortbrengen.

C^ \(3 deroek = derak, maar doller. —
z. roek, reroek en leroek.

(,ƒ ^ i ^3 derik of lerik (onder de J is dit

niet te vinden; ik heb het er ge-

plaatst en naar dit d^rik verwezen, T.),

enz., uitroepende nabootsing van een kra-

kend geluid (helderder dan d^rak), zooals

van linnen, dat gescheurd wordt; zoodanig

geluid; menderik, U geluid d^rik voort-

brengen (men. ba- da r ik, kraken van een

brekend bord; ba-darik-2, knarsen als

de kiesen van een verwoede, T.).
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H- ^ O \ ö d?r?ama of piteiia, batav. (uit 't

jav., T.), laster.— [B.]; bedrog,

bedriegerij. — [R.].

^ ^y S Ó derg:ajoe5 — z. ^,\Jj^.

Ï5 O i (3 ^" ^j^, pers., /to/ of pakis van

een' vorst.

^
/^ CW^ ) Ó dargahajoe, skr. dirghajoe

(lang leven), voorspoed; geluk,

goede uilslag, goed geluk. — [C.]; ook

g^rgajoe.

-% \ (3 dfrnia— skr. clliarmma — aalmoes,

liefdegift; milddadigheid; goedheid; goe-

derlierenheid, barmhartigheid; menderma-

ken, iets als aalmoes enz. geven; dermawan

en dermawan — skr. dharmmawan, —
milddadig, goedertieren, barmhartig.

^ i^I. deram 5 uitroepende nabootsing van

een brommend geluid, als dat van een'

tijger, een' hond; van gekraak, helderder dan

roem, zooals bv. dat van een pelotonvuur

(w. sum. een salvo, N,) of van een instortend

huis; zoodanig geluid.— z. ram en l^ram,

menderam, '/ geluid d^ram voortbrengen;

brommen, knorren, grommen; kraken. Men

zegt niet rcèmah m^nd^ram, maar b^r-

d^ram.

II., deram-2, soort van versnapering.

ƒ% )c3 deroem, uitroepende nabootsing van

een bulderend geluid, doffer dan d^-

ram, zooals dat van het vuur van meer dan

een stuk geschut tegelijk; van een dof,

ploffend geluid, zooals dat van een zwaar

voorwerp, dat in een weergalmend vertrek

op den grond valt (men. ba-daroem-2,

kraken als gevelde boomen, T.), zoodanig

geluid; menderoem, H geluid deroem

voortbrengen.

Li5 w^ Sc> dprnaaga, batav. (soend. dra-

maga, T.), breed pad; kaai-

~ [B.]; zeehoofd.— [U.].

V*^ \ L^ en ,o^v<tv} — z. onder derma.

muur.

OJr^J^ en ^)yOj.

""crV^

iL/C \ c3 deremoeng, boom, met slecht hout

en kleine groene zoetachtige wrange

vruchten.

^ dermen, batav. (uit 't jav., T.),

geleding van een' padistengel; ook

eene, waarin insijdingen gemaakt zijn,

waardoor een soort van blaasinstrument

ontstaat. — z. ole-lïjo.

^ n )^ derni, de drempel van het geraamte

eener deur. — [C.].

^ L'S ^ ^ dorna, batav., tweedrachtig , kwaad-

sprekend; een van de karakters van

het wajangspel.— [B.]; eigenlijk Drona, die

in de Nawaroetji op verraderlijke wijze

Bima zich in allerlei gevaren laat begeven ;

de omzetting van drona in dorna is jav.,

vgl. koerda uit kroda, kirda uit krida

enz. (T.).
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0^ \ó dfi'ftttj uitroepende nabootsing van

een ruiscliend geluid, als dat van een'

nadereuden regen, een uitgeworpen net in

't water; zoodanig geluid.— z. rau— iiien-

derau, U geluid de rau voortbrengen, ook

gezegd van het gevoel in de borst van iemand^

die geschrikt heeft.

A \ (3 I? nienderCJê, bruisen; loeien; brieschen;

brullen; rammelen; rommelen; gonzen,

II. (en dJQröê), memleroe, onaangenanien

reuk verdragen, verduren,

^/ w^K> A \^, iMcndrobös, batav.^ ^owJer

permissie een huis, een hei-

ning enz. binnen stormen. — [II.].

/ KM $\ \ ö ^'^ uitwissching , uitveging, door-

schrapping; verslijting,

II. plur. van (yj^.

l J^^* f) )^' pers., arme geestelijke of

^
monnik, bedelmonnik.

Ö \<3 ("^Aial. darah), wering van het kwaad;

verhindering; aanval, overvalling,

Li3 \m£6 \ ö doerliaka ('t skr. in oud-jav.

vaak gebezigde drohaka, T.),

wederspannig , ongehoorzaam; ontrouw, af-

vallig; b^rböêwat d., wederspannigheid enz.

plegen; mendoerliaka, wederspannig enz.

handelen, wederspannigheid enz. plegen; peii-

doerliaka, wie wederspannig enz. handelt

enz.; wederspanneling (v. d. Wall leidt het

af van skr. doeraka, barbaar).

>%U& \c> pl^ii'- van
i*"^)^^.

/ <j

>-C& \ c> en (#^^i^, plur. /^ï^»^ en /'^.0,

waarvan plur. ^J^^O, mwn^, geld;

zilveren munt, waarvan eerst 20 en daarna

25 op cen^lLj gingen; gewicht van 12

rC i (3 ^?^^^ J
uitroepende nabootsing van

een kletterend geluid, bv. dat van

regendroppels tegen eene glazen raam,

erwten, op een^ planken vloer en dergelijke;

zoodanig geluid; menderai, *t geluid d^rai

voortbrengen ; kletteren,

* 2^, darej, w. sum., uitgudsen; ajer

inatanja te darej, hij stortte een tranen-

vloed, — [N.]; badare! , rappelend neerval-

len als de beenen van een geraamte, de kralen

van een snoer; biggelen van tranen (T.).

O \t3> pers., zee, oceaan; rivier.

f^i^ o \ <3 > soort van half zijden sloffe van

^ Surate voor baadjes en tulbanden.

Ó^ s ó en hjd (mal. da rj ah enz.), welen^

schap, kennis,

(j>/v> \ci' menderita, uitstaan, verduren;

dragen, verdragen; harden y dulden.
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A^ i (3 (mal. da r ij ah), pliir. L>)j)3,nwj/,

ler oefening in het werpen van den

werpspies; dier (gew. kameel), waarachler

de jager zich voor hel wild verbergt.

^ A- ) ^ deriiigoe, hatav. (uit 't jav., ï.),

calamus didcis, — [B.]. — z. dj^-

rIng au.

^ (H ) ^ deril^ malak. en singap. — eng.

drill — drillen militairen.

/ KM ^ das, uitroepende nabootsing van het

geluid, dat bv. door het afbranden

van een vuurwapen of door het slaan met

een schaakstuk (bij de Mal. nog al massief)

op het bord ontstaat; zoodanig geluid; af-

vuring van een vuurwapen, schot, — z.

d^ddas. — hormat lïma belas das,

eerbevoijzing van vijftien scholen,

faire dienst; makan d., in militaire

dienst zijn; masok d., in millitaire dienst

treden,

cX/OUwt> doesamad verb. van tX^lt^or.

-X- L Ji^ \,,w ö doesanak, naaslbestaande;

bloedverwant; d. kandoeng,

'l zelfde van moeders zijde. — [L. bew.].

i^2>%AAj c^ (^^) doesta (skr.), valsch, on-

waar^ leuge^iachtig ; luendoesta, de

onwaarheid zeggen, liegen; nieiidoestakeii
,

voor valsch enz. verklaren, logenstraffen;

iiiendoestaï, beliegen; pendoesta, leugenaar.

j ^ — pers., —, hoofdwindsel zijnde

een tot een* wrong samengenaaid

lang stuk goed, dat van een tot vijf maal

om het hoofd gewonden wordt en in het

laatste geval eene soort van kroon vormt,

verschillend van serban; mal. verb. destar

(men.: dëtar, hoofddoek, ï.); d. pandjang,

soort van lang hoofdwindsel, dat bij feeste-

lijke gelegenheden op eene bijzondere wijze

om het hoofd gewonden wordt.

-X- J<.\^i^ dastoer, div., lijzeil. — [üiv.].

o ^ L, y

>Xaaj l3 destar z. y^ j .

^
C J^ lX,vu ó dasdas, balav. (uit 't bal.),—

loslornen,

^/W (3 1-5 iiiendessar, een sissend geluid maken

(helderder dan dessoer, doch minder

fijn dan dessir), zooals dat van water op

heet ijzer, een' straal water, met geweld

uit eene opening komende, eene mat^ over

den vloer gelrokken, een werpspies door

een beschot van kadjang; sissen, z. sar.

•)f II., in de rede vallen, — [L. bew.].

X- y<^ ó desser, batav., aanporren, aanspo-

ren, — [B.].

,.v»j c3 > iMfndessoer, een geluid maken (dolfer

dan d^ssar), zooals dat van een an-

kertouw, dat door de kluis scbiet, of van

regen op hoornen; z. soer.

een naad (met een mesje)

[H.].

^'
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yVü(3' nieiidessir, een sissend geluid maken

(fijner dan dessar), zooals dat van

eene uitgaande lamp, wanneer de olie op

is 'en de brandende pit met het water in

aanraking komt.

L ** J ! ^Ajut> en LLa^j dasarata — skr.>^
dasaratha — Vader van Rama.

i-AWci? iiieiidcssing, van de ooren (uiten,

suizen; z. bïsing.

¥c i^ ^\ki i^S desek, jav., dringen; opdringen

[in een' aandrang van volk]. —
[U.].

L-jiwc35 iiieiidessak, een krakend geluid

maken, zooals dat van fijn papier,

dat men in elkander frommelt (z. dessoek).

c Q.^c> dfssoek en dessoek, maar doffer.

UI

Éi/wuc3> niendessau, een ruischend geluid

maken f zooals dat van een omvcrval-

Icnde bamboes, van de vleugels van een'

groeten vogel, die opvliegt, van water op

gloeiend ijzer en dergelijke.

Ui

<Xvj c3 9 meiidessali , een geluid maken, zooals

dat van eene mat, over den vloer ge-

lrokken, den regen in de boomen, of eene

woelige menigte in de verte.

v-S.c3? plur. 1-A£j), aanroeping; afsmeeking

van goed en kwaad; gebed; zegen-

ivensch; verwensehing [formulier bij een

geneesmiddel gepreveld, T.).

<X^\JDc3 (iwal. di'ümah), plur. fS^^^

pilaar; balk; siui,

v«jV^(3 plur. van iuUJ;

^ de stullen der poorten, d. i. in de

gramm., de drie voornaamste vormen van

hel drielellerig verbum.

^)Zï]
f.
Uj,

^Ciö. Z. 4f^:J.

g 4.D'l3 (^^1^1* da^vab), aanroeping; gebed;

uilnoodiging lol een' maaltijd (oproe-

ping, dagvaarding?),

y o y

/ c j-.G.(A en )^d, vordering in rechten;

rechtzaak, rechtsgeding; aanspraak,

vordering, eisch; mal. ook nog, en dan beter

)y:j^x<5, in rechten vorderen; aanspraak maken

op iets; eischen; dagvaarden; jang k^nna

d., de gedaagde; jang am poe nj a d., de

eischer; peiida^va, wie in rechten vordert,

de eischer,

ö ;3 I. daiig', til el voor eene vrouw van

^^ aanzien : mevrouw, tnejufvrouw; soort van

pracdicaat, dat men aan visschen geeft,

evenals sang aan viervoetige dieren. Ge-

woonlijk wordt die titel aan liofjuffers,

hofdames, soms ook aan vorstinnen gegeven;

d. lëla, hofdame, die eenige voorrechten

heeft; dara dang, hafjuffer van goede

familie; d. kakap, mevrouw de kakap,

*II., dang lajar of töêroenk^n lajar,

strijk hel zeil geheel naar beneden. — [L.].
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* UI., \v. sum., hetzelfde als jaug; in

den lijd van, gedurende; ncii ui e dj o e dj o e iig

daüg maiigkola, die de hroon torschle;

langkaiig sekali daiig s^tahon daiig

memanla-2 k^iidirinja, hij (de kain)

deed gedurende een heeljaar slechts een slag

op U wee[gestoelte en spoelde zich zelve in;

takotlah kami membaiigonkan daiig

toeankoe, wij zijn bevreesd om den gebieder

te wekken. — [N.]. De hier door N. op-

gegeven heteekenis staat alles behalve vast;

de door hem aangehaalde plaatsen laten,

wat de uitspraak helrcft, veel Ie wcn-

scheu over (T.).

^ O <3 ^^lön© j hatav. — IVansch donc —

,

^^ dan; toch; apa d.? wat dan? wal is

hel dan? — [B.].

^ ^•JiXj^ó d?w?anaï>) batav. (uit 't bal.,

T.)j greep van een kris of de-

gen. — [L.].

^Ó^ó deiig-doe, twijfelen.— [L. bew.];

vgl. d^ndoe (T.).

Q.ÓS^ó I- O'gl- dandang, T.) dawjdaiig,

^ hooge pot met dikken buik, om er

iets in stoom te koken. — batav. (jav.^, T.) ,

een koperen pot. — [T.]; z. köêkoes.

* II , wippen, schoppen met een touw. —
[L.]; vgl dondang II. (T.).

J,Q.(3, meiideiigugar en meiieiigiigar, hoo-

ren» vernemen; aanhooren (dit laatste

moet mQnd(.Migark^n zijn, T.); kedeiig-

iigarau, gehoonl enz. worden; hoorbaar zijn;

peiideii^iig^ar, wie of wat hoort enz.; het

gehoor (de zin).

/ j^èS^f^ (verb. ned.) meiidaii<rs«a , dansen

(
beter b e r d a ngs a)

;
peiulaiig^sa

,

danser.

-K- / K^Q'(J^ dong'si, doos. — [L. bew.].

/ jJéS^ c> » lueiideng'Mgoes, schielijk de lucht

door den neus uitstooten; snikken;

van varkens knorren.

i£.c3' ittfudeiigiigoeiig', gonzen; snorren;

dommelen; brommen [zooals bv. hom-

mels, snaren, sommige speeltuigen enz.];

door den neus spreken.

{, Q.C-Ö deiigok, uitroepende nabootsing

van een snikkend geluid, zooals bv.

dat van iemand, die een^ stomp in zijn' rug

of een* trap in zijn' buik krijgt (doffer dan

dengik); zoodanig geluid. — z. ngok. —
mendengok, '/ geluid dgngok, voortbren-

gen; deng'ok-dengik met verscheidenheid

(helderder en doifer).

^V C j3 deiig'ki, nijdig; wangunstig, afgun-

stig, misgunstig; iiieudengki, nijdig

enz. zijn op iemand; benijden; pendengki,

nijdigaard.

i^ >S1^ dengik , maar helderder == d ? tig o k.
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^ .jN.C.t> 1. daii8:kar, oprollen.

*U. z. dangkal 11.

[LJ.

^'<^ (3, lueiideiig^koer, snorken, ronken.

C^* JXDc>? bedingkrak z. beroendjah

(vgl bal. dingklak eii ding-

klik, Ï.).

^ C3 Y^S^ó dongkerak, batav. (eii jav.,

T.), — verb. ned. — domme-

kracht; openbreken, — [B.]. — vgl. ^j^d

(T.)-

/ j^'^^^S^o diiigkis, naam van een' eetbaren

zoutwater-visch, met venijnige

stekels, die eene groote kuit beeft.

iJS^(3 daiig'koeiig*, soort van lepra, waar-

bij de knoken krom worden.

ii.J>sD(3 deiigkong, een klinkend geluid

maken, zooals dat van bel grof

geblaf van een^ bond, bet grof gekwaak van

een' kikvorscb, van eenc gambang in de

verte; ook: meiidengkoii^ en berdenjkoiig;

z. koug en dengkeng.

iJKDL> I- deiio'keiij, z. tj eng k eng.

¥: II., batav., met de borst vooruit, — [B.].

j5vjb.ö doiigkaiig*, batav. (uit 't bal., ï.),

padde. — [B.].

>s^c3 deng'kaiig' z. deng kol.

^(^ dangkap, naloopen; vervolgen

om te krijgen; voor d^kkap,

strijden van menseben; omvatten, malkaur

der omhelzen, — [L.]; deiigkap, volgen;

vervolgen, — [(].],

^ L-i^C-v^ doiigkèk, balav. (jav. dong-

ker en vgl. dongk el, T.), iets

dat in den grond zit er uit halen, bv. een

steen of een paal. — [H.].

X- L_ Qj>s>^t.S diiigkik, 3 /i/rew, bespieden.—
[U.].

^/jd-C-ci i- daiig'kal, van vrucbten

onnatuurlijk hard en daardoor

oneetbaar. — [L. bew.]; batav., van binnen

verrot als een vrucbt door regen. — [T.]
;

sial ddiiio^k-dURii, heel ongelukkig ; boewah

dangkal, onrijpe vruchten die bedorven zijn;

dangkallan atinja (atinja boesoek),

bet tegenovergestelde van goedbartig, van

iemand die nijdig en wrevelig is, zijn even-

menscb bet licbt voor de oogen niet gunt;

dangkallan, door eene ziekte veelkleurig,

zwart wit enz, van de voeten; orang dang-

kallan: siallan. — [II.].

* II. of dangkar, men., ondiep van een

rivier. — [T.].

•X- M__Cl(_\ I. deiig'koel, balav. (jav.), /cu/e.—

in
^ II. en deukol (sic! T), kot; hok voor

dieren. — [L.].

x^ / juLiió y doeiikoel (sic. ! T.) , naar bene-

den gebogen, nam. de borens van

een buffel, stier enz, — [L. bew.] ; een ver-
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kecrd gehoord jav. tloeugkoel; vgl. d eng-

kol (T.).

p C. (A I. (loiig'kol, misvonnig korl en krom,

zooals l)v. soniinigc gevesten van

krissen; korl en gebocheld,

* IL, batav., spijl gevoelen; hel land heb-

ben; zich ergeren, — [B.]; mendongkol of

bedongköl liatinja (marah sama orang),

zonder dat men zijn gevoel lucht geeft

(empet atinja). — [H.].

-X-/ JdC.(3 dongkel, hatav. (jav. dongker,

T.), openrukken; koevoel, — [B.].

)aC.t> dciigkol, minder goed sengkol,

van de horens van sommige runde-

ren, rammen enz., onnatuurlijk naar berieden

gekromd (vgl. J^^, T.); van armen of

heenen ziekelijk gekromd; van menschen

een^ of de twee armen, dan ivel een of de twee

beenen ziekelijk gekromd hebben; dengkang-

dengkol, een arm en een been, een arm en

de twee beenen, een been en de twee armen ,

of de twee armen en beenen gekromd hebben.

f Kci(A deiigkel, van vruchten dun van

vleesch, mager [overdrachtelijk ook

van kinderen]; hóêdak d.^ een mager en

opgeschoten kind,

^LJi-i^t> dingkelik (jav., T.), voet-

bankje; zeer laag stoeltje, —
[R.].

<3 deugkeli — oorspr. vreemd —

,

balk of zware plank, loopende langs.
^

den binnenrand van de lingkam; hoofd van

een kuil of luik,

^. JKDc> dangkal (z. dangkal L, T.),

schijnbaar rijpe vrucht, — [C.].

^^^3 dengngau P. medgezel; dienaar, —
wordt alleen als pron. pers. I., sing.

en plur. {ik; ivij) gebruikt en is minder

nederig dan hamba of cêloen, 2^. praep.,

>inel, — 3Ioet soms op eene bijzondere wijze

vertaald worden; d. tijada, zonder; d.

p^rentah, op last; d. sendirinja, bij zich

zelven; d. seorang dirïnja, alleen; d,

sangkanja, naar zijne meening; d. doeka-

njc7, in droefheid; d. Icbwanja, in zijne

oudheid, d. i. zoo oud als hij was; A,

sep^riïnja, ?iöar behooren; datanglah ïja

d. membawa söêrat, hij kwam, een brief

brengende; d. sehari djöëga, in één dag;

b^rtj^rai d., scheiden van; chabark^nlah

d. dija, zeg hem; teroes d. dj^bangnja,

door hel schild heen; berdengngan, zich

zelven willen noemen, tegenover iemand het

woord dQngngan, gebruiken.

y y

Viö c" ^''^^ ("^^^- dafaiih), het ivarm

zijn; van een kleedingstuk of levend

wezen, door aanraking verwarming.

/ / ^_
ï:s\} ó {^^^' dafaah), z. LiJ.
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Jim^ ó (P^*'s.), pliir. iliJ, eenige vellen,

tot een hand vereenigd; aanleekenings-

boek; gedenkboek; journal van ontvangsten

en uitgaven; katalogus; inventaris; lijst; roL

slag waarmede men afslaat; maat,

keer, reis; s\Xj>^)j hJO, in éénen keer; ééns,

/•>iö ("^^'- dafan), begraving; begrafenis,

o/c /

<XO c3 » pors., laurierboom,

C^)i\n, z. edap.

^ C ^\s, ikan bandang di dop, batav.,

wordt gebraden met boter enz.; ook

zoo van eieren (vgl. jav. pedok, S.).— [H.].

C^ i lS dfppa, afstand tusschen de toppen

der minddelste vingers bij horizontaal

rechts en links uitgestrekte armen (leng-

temaat), == 4 hasta; vadem; nieiidepim,

bij d^pa's meten, vademen; pendeppa, wie

met depa's meet enz.; gereedschap daarvoor.

^wl3 dipati (in hil5. en poëzie) verb.

van ci;ü*j).

(3 doepatah en patali, verl>. vnn

-X- LwgjS ö dopsa, bind., groote kom of

bak, lielzij van liout of aarde. —
[L.; L. bew.].

i3* c3 ' niendeppaiig', iemand bevestigen, het-

zij met touwen of met spijkers, met

waterpas uitgestrekte armen, op iels, hetzij

eene vlakte of een kruis; kruisigen; ope-

ningen, zooals bv. deuren vensters enz.

met waterpas uitgestrekte armen afsluiten.

"^ l._ ÖaJ (3 deplèk, batav. (bal. tl^pek),—

mendeplèk (di blakang pin-

toe), zich achter (eene openslaande deur)

verbergen, door er tegen aan . te gaan

staan. — [T.].

f'^^ó deppan, smlr. van hadapan (z.

dapan).
vu

-w5(3, pendeppoen, boordsel aan de bin-

nenzijde van een kleed; berdeppoen,

een p^nd^ppoen hebben.

-X- C. i lS doek, batav. (uit 't jav. of bal.,

T.), = idjoek (T.).

C i lS dok, ned., dok. — z. goedi.

C
,

/j t3 I- *^^> z. adik.

*II., soek.,: öleh (men. ^J deq, T.);

dejk of dej (sic.), beteekent ook reeds; dej

lama b^rkalama-an, sedanglah radja

parampoewan, reeds lang geleden was er

eene vorstin; di bawa ajar dejk s^kum-

bang sedang didalam gendi peirakli.
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er werd door sikumbang water in een zilve-

ren gendi aangebracht, — [N],

C3*(^» ^/m, dun, teeder; kruimel; klein

^deeltje; subtiele, nauwelijks te onder-

scheiden ziekte; teeringskoorts.

^ C^cX3c> doekdoek, baiav. (bal doeg-

(loeg, T.), — iiieiuloekdoek,

op een hoop, opgestapeld liggen, l)v. van

waschgoed. — [H.].

.^^aamJó *aksiiia of daksjïna (een viij on-

nodige transcriptie van de spelling

^ó , T.) — skr. daksina — , zuiden, —

z. paksjïna.

fj^ 3JWó ' ^'«'S^ns de ar. legende naam

^ van den koning (christ. leg.

keizer Decius), onder wicn de zeven slapers

in de spelonk gingen.— z. ^/.

\^ iö^L>, ^>^ /^'^^*^^' /m/er, dun, nietig.

j

/
/ /

AiiA3L> ("^^l* dakïkab), pliir. ^^^U'J, fem.

"^
van ^J^^; voorts: leeder punt eener

wetenschap; fijnheid, bv. in 't spreken; mi-

mmt (60*^ gedeelte van een uur of een* graad).

i^S ^ déka en c/^J — skr. doehkha— ,

gevoel van ongeluk, smart ^ droefheid,

kwelling, nood; d. tjitta (ook e>^^ ge-

speld), gemoedsaandoening, waarbij smarl

enz. gevoeld wordt: pendéka, tvie of wat

bedroeft enz»; oorzaak van smart enz,;

pendékaUn, bedroeving,

(3 w (3 doekadir, naast kadir in gebruik.

Li-^ u<3 pl^^^» ^'^'^ L?J.

Lii\J\^ö doekalik verb. van j.!Is^)jjx.

•K-/*iU<3 doekana, balav., wulpsch; zede-

loos,— [B.].

uu

(^^^^^ ^ dekkat, ^la, i«a6ij; mendekkat,

naderen; berdekkat, nabij zijn; mm-

dekkatken , nabij brengen ; meiidekkati
,

naderen; benaderen; kedekkatan, nabijheid;

pendekkat, wie nabij brengt; pendekkatan,

nadering ; benadering,

i^^r/6 ö ^ nieiidekkoet, van eene hen lokken

de kuikens; lokken eene soort van

wilde duif (limboek), die daarvan ook

piênai dekkoet heet, door in eene hut van

twijgen (boemboen), een zeker geluid op

een hol siuk bamboes te maken, waarop de

duif afkomt, die dan in strikken gevangen

wordt; peiidekkoet, wie lokt enz,; vogel-

vanger door het dekkoefen, gereedschap

daarvoor..

iX3<3 ("^^1* dakkah), plur. cl/lS'j, bank,

bankje; estrade [langwerpig]; soort

van estrade in een sterfhuis, waarop men

de doodkist zet, tot dat de lijkstoet wil

vertrekken. — z. daka.
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u;

. . ^A^ c> dekketon en djekketon — verb.

necl. — duhaton (men.: katoen:

mak. k a tong, T.).
u;

u y

1^^ >'v>n
,

'S (_\ rtékatjitta, z. doeka.

/ LNK> l3 dfkoes, uitroepende nabootsing van

een blazend geluid, zooals dat van

eene kat of een' tijger; z. koes en d^kkoes.

/ j^ c3' nifiidekkoes, een blazend geluid

maken, zooals bv. eene kat ofeen^

tijger, blazen, in dien zin (vgl. onder

eji.i'j; V. d. W. scbijnt onderscbeid Ie

maken tussehen dit woord en ^t voorgaande

zooals aan de spelling in arab. scbrift te

zien is; in zijn „Vormveranderingen'^ heeft

hij verzuimd 't onderscheid op te geven tus-

sehen een enkelen en dubbelen medeklinker

na de e, T.); z. koes.

ijS J^ dekoeng*, uitroepende nabootsing van

een zwaar klinkend geluid, zooals bv.

dat van eene gong; zoodanig geluid (z.

koeng); nieiidekoeiig*, '/ geluid dekoeng

voorlbrengen,

^- /J5l> dekil, batav. (uit 1 bal. T.), vuil,

smerig; slordig,

^ >-5 (3 dekem, nederhurken, zooals een roof-

dier, vóór het zijn* sprong doet. —

<^0 c3 > niendekkaü, een galmend geluid laten

hooren, zooals dat van een* schate-

renden lach, schaferen.

J

^

xOö (en <ï^ogap) inendegg'ab, schielijk

op en neder gaan, zooals bv. de

borst, de aderen in de strotgroeve.

3 ó d?8*^ï'> uitroepende nabootsing van

een ratelend geluid, zooals dat van

een' donderslag in de nabijheid, een

kononschot, eene deur, die met geweld

dichtgeslagen w^ordt: zoodanig geluid (z.

gar en legar): mendegar, '/ geluid de-

gar voortbrengen.

5 c> deg'oer en dan^g:or, ronken, snor-

ken, — [L.]; z. /rj (T.).

^ i-5c> *lf??i^?j batav. (bal. bedaard, ge-

poseerd van gedrag, T.j, ijverig wer-

ken (ra dj in), bv. van een klerk, die ijverig

voortschrijft, zonder praatjes te maken; zeer

ijverig zijn, niet opzien van het werk,— [H.].

)f i-5 c3 9 l>?degiii^, batav., b^rkoewat

koewatan, al zijn krachten inspan-

nen, vooral van iemand die par force gelijk

wil hebben in een dispuut, of als hij aan

't bieden is, iels volstrekt voor den prijs

dien hij noemt hebben wil. — [H.].

l 0.3 c3 *^?ff^P5 uitroepende nabootsing van

een kloppend geluid (helderder dan

d^goeb), zooals dat van twee platte harde

voorwerpen, bv. twee planken, die legen

elkander geslagen worden (vgl. l^^ J en de

aanmerking onder {j**^^, T.); zoodanig ge-

luid (z. gab en l^gab); luendegrap, H geluid
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degap voortbrengen; degap-degoep *i zelfde,

mei verscheidenheid (helderder en doffer);

ook: d^'gam-d^gap.

L-A^ö degoep: degap, maar doffer; z.

goep en Iggoep

L^JlJö ^SSHh 7' dggap (z. onder ^0).

I
''^

\>ö ^ïflïS^^'j "«"^ ^^"^ uilnoodiging, om iels

te doen, o{ e(*j\' roep zich stil houdend,

d. i. niet alleen niet aan de uilnoodiging

voldoen, maar ook geen woord anlwoorden.

2^0 deg'am, uitroepende nahootsing van

^ een donderend geluid (minder dof dan

d^goem), zooals dat van een kanonschot^

eene bons tegen eene deur en dergelijke;

zoodanig geluid (z. gam en legam); men-

degam, 't geluid d^gam voortbrengen;

dejoeni-degam , 't zelfde met verscheiden-

heid (doffer en minder dof); deg'am degap

z. onder d^gap.

>-5^ degoeni, doffer dan degam (z. gam

en l^gam); degoem-degam. z. degam.

^ doel, verl). van ^)jou:.

^
/ ] t3 ^<>' (mar.), hatav., mast; hara d.,

groote mast, — [B.].

-K- j^3 dil, zeker spel, Avaarhij men een' hal

met eene soort van kolf slaat.— [M.].

,jc> I- do^H en döêli — skr. docli —

,

heilige.

II. doeli, z. J^J.

UI

) t3 *^?ï^i > naam van een rijk op de Noord-

oost-kust van Sumatra, onder Ned.-Indië.

y (3 plur. van y J .

y

cr
3ji^ delapan, doelapan en dcjewalii-

pan— smtr. van doewa alapan,

twee genomen, namelijk van tien (jav. alap

nemen) — , acht; (z. selapan); mende-

lapan, de achtste zijn, h\. van kinderen;

berdelapan, 8 in getal zijn; kedelapan,

achtste-; de acht, waarvan gesproken is;

ten achtste; delapan-S, de acht, waarvan

gesproken is, voltallig; kedelapan-3, de

acht, waarvan gesproken is, allen; alle acht;

berdelapan-^, met zijn achten; berdelapa-

nan, bij hoopen van acht; delapan-3, acht

aan acht.

y y

i y

Ayi^, middelaar bij koop en verkoop,

makelaar; marskramer, rondtrekkend

hoopman; kleinhandelaar; venduafslager.

jLJ jc> (m'^^l- dalalah), aanwijzing; ge-

leiding; leiding (richting) van den

weg; bewijsvoering.

y ^ dalama, w. sum., geborduurd

laken. — [N.]; lees: ^C^ of UI J

dal^maq, 'n meestal gestikt kleedje over de

^
r
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l(Bdoeng, de schotels bedekkende, ge-

spreid (T.).

^ \
^

)cXJc3» P'u^- J^ïü, naam van een wil

muildier van Mohammad. — * Ei-

genn. van 't paard van Ali.— [T.].

^^ó ^l?ïaii«:, jav. (deleng, T.), zien,—

^ [L.].

^ j^>sJlUc> rteliiiggem (van sidilinggan?

^
z. gelingg^m), batav., menie

vermiljoen; zekere vrucht, waarvan de pitjes

eene roode verfstof afgeven.— [B.].

j^*^j<SU(^f plur. ^^^p^, dolfijn; naam van een

gesternte.

i oj [\ I. delap, vuur en rook, komende uil

een' afgeschoten vuurmond.

IL, onbeschaamd, schaamteloos; mendelap,

onbeschaamd enz. handelen; ^ 2". batav.,

stout y ondeugend; wild,— [B.].

•^ L^ Q^J^ delep, ontrouw in het huwelijk,

zoowel ten aanzien van het beheer

van schallen en goederen, als in het houden

van het huwelijksformulier (wat beteekent

(litp). _[R.].

^ w VA_J (3 doelpakar, batav., uitspraak

van^uijl^J.— [T.].

^ L O-J ^N delak, werkeloos; verwijfd, ver-

troeteld. — [R.].

^ i,,^,^JLj^3, delökin, batav. (uit 't jav. of

bal, T.), sterk aankijken,— [B.],

MAL.-NEDBRL. WOORDENBOEK. DEEL II.

^LLX-Jt3 I- A^^i^iVluchteti^ een toevluchts-

oord zoeken,— [C.].

* IL, mendelik, batav. (uit 't jav. of bal.,

T.), sfaroogen, — [B.],

V.^^, z. onder ^'id.

kJ^ó^ plur. Jjh ÏJ, ^j en^^J, em-

mer; naam van den waterman, het

sterrebeeld van den dierenriem; mal: d^löê.

OéJci deliêwang: (jav.), z. dj^löêwang.

cJcJ(3 (lelah, naam van een' eetbaren zout-

water-visch.

/ /

/J^, z. Jj.

/^J^ (mal doell) plur. van^J.

/

Ka-J t> '
pl^^^- ^^^t en Jjï J, waardoor iets

wordt aangewezen: bewijs, betoog,

argument; met plur. >ÏJ), wegwijzer, leids-

7nan; JsaJ ^j)d (Jac J, bewijs dat uit de

rede volgt en aan den koran ontleend is.

->Jc3 dplinia — skr. dalima — , gra-

naatboom — punica granatum — ; de

vracht, waarvoor men liever böêwah d.

zegt; d. danta, d. poeteh of d. gading,

kleine witte soort, waarvan alles in de

geneeskunde gebruikt woi'dt, inz. de wortels

legen ingewandswormen, zelfs tegen den

f
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r

r

r

lindworm; d. s^ri kaja, of ook eenvoudig

s§rï kaja, naam eener vrucht met zoet,

vlaachtig vleesch — annona squamosa; a.

asiatica — ; de boom. — De Engelschen

noemen haar custard apple (vla-appel). —
d. söösoen, de volle granaalboom — /;. gr.

rubra plena — d. katai, de dwerggranaal-

boom— p, gr. nana—; d. köêning, de geele

granaalboom— p. gr, albescens—; d. gang-

ga, naam van een boom. Welks bladeren

en wortels in de geneeskunde gebruikt

worden; d. wanta, naam, die de geneeskun-

digen aan de njïreh geven (vgl. bal, T.);

d. markah, eene van rijpheid gebarsten d,;

daarbij vergelijkt de dichter vrouwentanden,

wanneer de vrouw, na haren mond en tanden

gereinigd te hebben, het eerst sireh-pruimp-

je gebruikt; wordende alsdan het witte tand-

vleesch tusschen de tanden zichtbaar, even

als het witte vel, dat tusschen de d. pitten

zit (z, onder rakkah, waaruil blijkt, dat v.

d. W, van zijn dubbelen medeklinker na een

§ wel een verklaring had mogen geven, T.).

^ I. dam — ned. dam — damspel; dam,

IL, uitroepende nabootsing van een rom-

melend geluid, als dat van eene trom;

zoodanig geluid; z. r^dam.

^ dami) z. onder dami.

^ demi, ten tijde; toen; d^mi datang

laloe tïdoer, toen hij kwam, sliep hij

onmiddelijk; seorang demi seorang, de

een voor of na den ander,

-^(3, plur. U J en ^^, bloed; de plur.

wordt gebruikt voor vergoten bloed,

\^ (^ plur. van ^ J .

cX2^Vm/^(3 doemadjid, verb. van AJksT^l^ioki:.
** • *

K- /.jV/0(3 deraanoCj met rotting slaan (ver-

gissing in plaats van d i manau?,

T.). - [L.].

^^^^^/s/0 c3 damba, begeerig naar iels, verlan-

gende naar iels, iels gaarne willende

hebben; mendambaken, begeercn, verlangen,

'X- O/vO 4> demab en demap, gulzigheid.—
[L.]; z. damba.

^^^^/vO ei domba en damba — pers. JuiJ

en xx^d, schaap,

^ / ^/0 (^ dombej, w. sum., een gelid;

rij, — [N.]; z. bardombej (T.).

(J^ ^ demid, ih, in de taal der toovenaren

of geestenbanners, pron. pers. 1.

sing. — denkelijk 't jav. d^mit (T.).

^ f^iX^ ó dfnidam en demdem, of den-

dem, batav., boos; wrok. — [B.];

naar de bal. klankwetten een andere uit-

spraak van dendam (T.).

^ (^ <^ yO c> domrak— verb. ned.— dom-

mehracht, — [R.]. vgl. Jr^^.
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•X- C
,

^ yO lN damarak, zekere zelfstan-

digheid, waarmede men ver-

lakt.— [L.].

^L-JiAwOc>j i" 'l nial. gevv. damsjik

en damsjik, Damascus,

C/ /

c

t

i./C(3 (ïwal. damar), Ae/ verwonden aan

het hoofd tot de hersenen, het de her-

senen van iemand raken,

':a^ó d?niaii<f, litel van een hoofd over eene

zekere . uitgestrektheid; — ^ d., we-

dana, wedono (jav. uitspraak), hatav.,

districtshoofd; kad^mangan, district.

ClXJc^<3 demiiiggoe en hij verk. luiii^-

goe— port. d om i ngo— zondag ;

week; hari d., zondag; sa toe d., eenetveek.

^ CJ2*^43 ^^^W^ i
daiiwworm; ringworm.—

[C.].

^ ij^^iLcci dempit, op iels vallen; aan-

vallen. — [G.].

^MJ^^Ü^ö dempet, hatav. (soend., T.),

gekneusd; vast tusschen twee

voorwerpen. — [B.].

^ i^;>NiL^ c3 dompat, t/ZcA/ hij elkander slaan;

aanpalen; aangrenzen, — [L.];

aanplakken; aanmaaien, — [L. hew.]; z.

dempet.

^ ij^/Ji/Oci dompet (soend., T.), lederen

taschje, ook wel van hiezen enz.

gemaakt. — [R]; halav., geld- of sirehzak-

y..-[B.].

^2^yJl/^(^ I. dempet, rakelings aansluitend

tegen iets.

*1I, hatav. (jav. dempet, T.)^ vast aan

iets.— [B.].

Jd^i^ 1, dampar, van den grond vlük.

II., tegen het strand gedreven, aangespoeld,

gestrand,

*Iir., jav., troon; damparan, raam van

eene deur, — [C.].

^iLoci dempir, van gelmdm schel klinkend,

geraas makend, rammelend [zooals bv.

koperen bekkens].

¥r / MsH/^ó dimpas, uitslaan wegens voch-

tigheid, bv. een kleed. — [L.].

iii/C^^ damping, nabij zijnd; wie bestendig

in de nabijheid van iemand is, bor-

zemvriend; mendamping', nabij komen, nade-

ren; berdamping, in de nabijheid zijn; b.

dengngan radja, bestendig in de nabijheid

van den vorst zijn,

*II., uit liefde zingen.— [L.]; eene bij-

zondere manier om een minnelied te zingen,

en wel bij beurten. — [L. hew.] ; lia-dam-

ping*, men., zingen zooals bij een optogt

van briud en bruidegom (T,).

«ÜX c3 dempang, van een geluid hol, zooals

bv. dat in eene ledige zaal

8*
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•K' ÜLOc^ di^P^wg? overstappen een rivier-

tje (van een langbeenige wel te

welen, T.).— [L.].

l_ JLiLo lS > nieiidanipak , zich legen elkan-

her in bewegen (loopen, rijden,

varen, vliegen) zoodat lichaam legen lichaam

komt; tegen elkander aanbonzen, elkander

tegen het lijf hopen, zooals hv. twee per-

sonen, waarvan de eene de deur uit- en

de andere de deur in gaat.

L^ H,ily>Qc> dempak, laag (niet lang naar

hoven toe), zooals bv. een dak,

een hoed en dergelijke; kort, in dien zin

(ook van menschen); stomp (niel spits of

scherp), zooals hv. een vaartuig.

(^_ 0^ (_\ dempok, van levende wezens en

zaken dicht naast elkander; legen

elkander; elkander aanrakend; niendempok,

iets, hv. eene sterkte naderen van levende

wezens dicht naast elkander gaan liggen,

zitten of staan; berdempok, van levende

zaken dicht naast elkander enz. liggen, zitten

Hl.

of staan.

\a^ó dampil z. k^ppi

•H- KiL^t> dempoel (jav., T.); soort van

stopverf, om naden toe te maken.—

[Div.].— z. gaU-2.

^f ]JiyC(^ dempil, rakelings bij of naast

elkander zitten, staan of liggen,

zoowel van levende als van doode voorwer-

pen. — [R.].

•x-l, JLo^^ demek, hatav. (uitlhal, T.),—
niet goed droog ^ dof, hv. van

waschgoed of papier. — [H.]; vochtig; moe-

rassig. — [B.].

^^^jSi^i^ deniikijan, op dezelfde ivijze:

insgelijks; dus; aldus; zoo; zoo-

danig (vgl. demïni, T.); d. djOêga, ook zoo,

;^/0(3 demani, koorts; d. kcêra , infermittee-

^ rende koorts ; d . k a p ij a lo e , h eete koorts ;

d. öèrat, binnenkoorts.

/•h-^O demoen, z. ësek.

-K- / v/0 (3 ' demiilin z. onder dj em i n.

^ i^^Y^ó demmeii, halav. (uil 't hal. of jav.,

T.), verdragen; fnogen lijden, —
[B.].

<XX^óy P^i'S. {vos; jakhals), naam van een'

der twee vossen, die in de beroemde

geschiedenis van Bidpai, in 't ar. getiteld

• o ^ ^ ^

juuJ^LJulS', de hoofdrollen spelen; Mal.

verh. van dien titel zijn kalilah damïnah

en kalïla damïna, of galilah damïnah

en galïla damïna. De laatste verh. door

den hekenden Abdollah van Singapoera voor

zijne verlaling (Pandja tandran) gekozen.

^ {^^*yO ^ó demijêkoet, gebroken stakjes

gepelde rijst,— [C] .— c:^yJ ?

en vgl. e:^^ (T.).
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y X

C^^ó (lïi^l- A'Aii^^yyi), bloed belreff^endy

uit hel bloed afkomslig, van eeiie

ziekte bv.

A^i^, iiieiideiiiiaali , zieke licliaaiiisdeeleii,

drukken met warme geneesmiddelen,.

w y

/^i^ (mal. doeuiï) plur. van ^J.

Sr /

"^ C-^V^<^ demïtoe, koet.,: b^gïloe; vgl.

demïni.— [T.].

^t ttAww/^ci 2;. onder isok (T.).

^/•jjyO c> dfinini, koet.,: b^gïni; vgl.

d^mitoe. — [T.].

**/

c/ /
^;^

**/

•H' /.5 (3 •!?**? wacht of ronde van soldaten. ~
[P-]-

/•ió *^** (zelden), tijd om iets te doen (vgl.

bat., T.); z. s tempat.

j^(^ den (zelden), proni. pers. 1. sing. —
^took awaq dèn, men., jegens minderen

en familiaar (T.).

(^ \0(3 z- ^j^^'

y y

^vJó danawa (in hik. en poëzie) — skr.

danawa — demon; reus,

\^^;y3(^ I. danta, naam van een' fabelach-

tigen berg.

II. — skr. danta — ijvoor (bal. id., T,);

z. delima (en gading, T.):

«Jo <3 z- berdantoug (T.).

>X->(3? meiideutam, een zwaar en dof

^ geluid maken, zooals bv. een zware

boom, zonder lakken, die omver valt (vgl.

bat. m all o torn van lom, T.).

^JS:x>Öj niendentjiiig:, een klinkend geluid

maken, zooals bv. klein geld, dut

op een* steen valt; z. tjing.

o

fi^Só (mal. dinili), het christelijk drieko-

^^ ningenfeest,

C\J^ 1. daiidi, soort luit, behoorende tot de

nobat. -

II., van dieren gevlekt, gespikkeld, hari-

mau d., de gevlekte tijger; röësa d., het

gevlekte hert,

i\J ei *?"dJJ — i^kr. daiuia — , boete, hetzij

in geld of goederen; soms ook: straf;

mendenda, beboeten, in de boete slaan;

soms ook: straffen; .d mati, doodstraf.

^cXJó deiidoe, betwijfelen, — [G.]; vgl

d^ngdoe (T.).

acX-i(3 (vgl- dangdang, T.) dandang,

C groote koperen pot, in het midden

eenigszins dunner dan boven en onder, die-

nende inz. om er eene groote hoeveelheid

warm water in te koken (vgl jav., T.).

O iXJó I- dfMdaiijf, 1«. soort wilde eend of

C duiker; wordt ook gebruikt als naam
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van vaartuigen, evenals boewaja^ naga

enz.;— 2**. of (tendangan, spaanschc vlieg.

IL, pedeudang* of mentïmoen dendang,

sooil oneetbare komkommers van eene hoo-

groode kleur, als geneesmiddel legen de

schilfers op het hoofd gebruikt; 2». z. pe-

d^ndang.

C lX3ó I' dondang en dendang (dendang

^ even als in 't men. ? z. bij men-

dendangkan alhier, T.), vrolijk gezang;

meiidondaiig;, vrolijk zingen; vrolijk zingen

legen iemand, bv. een kind; in de armen

wiegen; liefkozen.— meudoiidaiig^keii (niet

mendendangkan) lajar, op mal. vaar-

tuigen aan een zeil speling geven, door de

k^l^ndara wat te vieren (z. onder tali, T.).

* II., z. dan^dang; ook: wiegen; heer en

weer slingeren, — [L. bew.].

-X- QcA>(3 I- AouAong^ wegdragen, wegbren-

^ gen [met de handen]. — [II.].

^11., inlandsche koffer met een los deksel,

dat door twee ooren van rotting gesloten

wordt.— [R.].

^ CC\>(3 düidang- (vgl. dendang L, ï.),

^" w. suni., een vaartuig veel op een

schoener gelijkende; d. ajer, een zwarte

zeevogcl; 2"^. (lees: dendang. T.) zingen

in het algemeen (z. bij dondang, T.).—
[N.].

•H- CCX>t^ dinding, beschot, wand, muur, af-

ring ; meudindiiig , van een d i n d i ng voorzien;

afschutten; tusschen beide komen; tgr d in-

ding dzat d^ngngan segala sifah, van

God het wezen wordt bedekt door de eigen-

schappen d. i. het wezen wordt aan het

geestelijk oog onttrokken, wanneer men

aan alle eigenschappen van God (hij heeft

er 100) denkt; peiidiiidingaii, afschutting.

O Óo c3 I' dendeng, lappen gedroogd vleesch.

IL, mendendeiig, de breede oppervlakte

vertoonen (wordt veelal gezegd van de maan,

bij het op en ondergaan).

^ iAcX->c3 dandam, zeker dier, wellicht de

'

mol — [R.].

r

c schutting, schutsel, scherm; borslwe-

cX->t3 dendam, verborgen verlangen; haat;

wrok;— wrevelmoedigheid (vgl. d<jm-

dam, T.); mendendam, inwendig verlangen

naar iets; haten; wrokken tegen iemand d.

birahi, inwendig in liefde naar iemand

verlangen. — ^ dandam (ook dindam uit-

gesproken) w. sum., een wrok koesteren, zich

inhouden om zich later te kunnen wreken

(dandam, weemoedig zijn, 't heimwee heb-

ben, T.); dandam koesamat (bedoeld:

kasoemat uitspraak van 2^^^:!^, T.), een

wijze van oorlog voeren waarbij men niet

te velde trekt doch elkander indien zich

de gelegenheid daartoe opdoet op den weg

onverwachts overvalt of berooft.— [N.].

^ f^Ü<J>ó dendem z. d^mdam.
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/.tCX-Jc^ï' dandan, versiersel, opschik, tooi

[aan vaartuigen en personen] ; speci-

aal aan vaartuigen; verlengstukhen van de

verschansing, die voor en achter aangebracht

worden, waar de kromming van het vaartuig

begint, en evenwijdig met de richting van

het vaartuig loopen: voorkomen; ook wel:

de omstandigheden, waarin zich iemand

bevindt; niendandan, versieren, verfraaien;

opschikken, tooien; en, omdat de dandan het

laatste zijn, wat men aan een vaartuig

maakt, de laatste hand leggen aan iets; tot

een zeker einde gereed maken; reisvaardig

maken; d. tj anggai, verlengstukken van de

verschansing van vaartuigen, van achteren

in eene punt van den vorm van een langen

nagel (ongle) uiiloopende; sedandan, een

gelijk versiersel enz.; Ito e maka s^laköê

dan s. ini, daarom zijn mijn gedrag en

omstandigheden zoodanig,

^11., mendandan, batav., uit 't bal,

iemand, bv. een blinde, bij de hand lei-

den. —[1.].

/j CXJó dondon , van kleedingstukken kleur;

sedondon, dezelfde kleur; me-

makai s., kleederen aanhebben van dezelfde

kleur, vroeger, bij 't verschijnen vóór den

regeerenden vorst een voorrecht van den

tengkoe b^sar, den radja möêda, den

bendahara en den temm^nggoeng en

hunne vrouwen van den bloede. Zich zoo-

danig te kleeden wordt ook in 't particu-

lier leven als aanmatigend beschouwd.

i JL^ L S dennak, kort van beenen^ bij een

gewoon bovenlijf, inz. van dieren;

dwergachtig; z. ka tik.

w|0 ó denniar — verb. ned. — nom. pr.,

Denemarken.

/C, \Vg-Jc> dinahari, minder goed dinari,

dag, tijd van na middernacht tot

aan het krieken van den dag; z. rïna.

/^>c3 denai, weg, dien groote wilde dieren

gewoon zijn te nemen.

^ r ^(^ denï, dauw. — [Div.].

OOci en Ui J, plur. ^J^y wereld; wereld-

sche goederen, schatten; het tegenwoor-

dige leven, in tegenoverstelling van het

toekomstige.

/C#^V*AOc^ ("1^1- doenjawï) en lS^^^

wereldelijk, wereldsch,

\)^ASA./Jc3 danïsoewara (in hik. en poë-

zie)— skr. dhanëfwara—,heer

des rijkdoms, eene benaming van koewêra

(den god des rijkdoms).

i w / c ^

^

{^^^y^i^ en ^^>J^, mendennjoet, eene ruk-

kende beweging maken, zooals bv.
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een liengelsnoer, waaraan een visch Irekt,

een polsader, eene spier, die zich onwille-

keurig beweegt; z. njoet.

mi^ dCèwa, Iwee {het getal twee); didalam

d. l^ngngali liga, tusschen twee en

twee en een half, d. i. tusschen leven en

dood; in levensgevaar; tusschen hangen en

Wurgen; d. tïga, twee of drie, d. i. eenige;

meiidöêwa, de tweede zijn, bv. van kinde-

ren; bij spellen, waarbij gegooid wordt

naar voorwerpen die opgezet zijn, bv. noten

bij den tweeden overgoot (dus bij den der-

den gooi) raken (z. nali); pendcëwa,

makker; secondant; wapen dat men bij zicb

voert, tweede wapen, bv. een dolk bij eene

sabel; perdöêwa, tweede deel; keda'wa,

tweede; de twee, waarvan gesproken is; ten

tweede; doèwa-2, de twee, waarvan gesproken

is, voltallig; keddnva-^, de twee, waarvan

gesproken is, allen; alle twee; berdöewa-3,

fnet zijn tweeën; berdoéwadii, bij hoopen

van twee; d®wa-3, twee aan twee,

L-J)^(3 plur. van 1j)j.

LIU)^ö dewata en dewata — skr. de-

wata — godheid; een god; het

weerlichten van land in de verte (als goden

voorgesteld). — z. dêwa. — büëroeng d.,

een der namen van den paradijsvogeL

y /

S)^c>» plu**- efj^ en cjbl^j, en van

i^jj, plur. ci*jJ en uf^^> inktko-

ker; mal: inkt) ook aj^r d.; tempat d.,

inktvat, inktkoker.

doewadi, verh. van Li'i^^lliUc.

-? /

O #) <3 ^^^j b^^ afgerond; rond; maalstroom;

duizeling; benaming van den tempel

van Mekka,

C J^ ' ^ ^ diwasa of riwasa en riwasa, —
skr. diwasa, — ter aanduiding

van een' bepaalden tijd dagleekening; d.

ilöëlaU, te dier tijd,

^ C> •) (3 döang:, batav. (uil 't bal., ï.),

^^ enkel, niets anders, — [B.].

v3 )#)(3 doewakini, verb. van -é.Aio^lJar.

>J )#)ö doewalim, verb. van ^Al^^D^ior,

^ of van ^jJttUc.

y y

)i5t3' voortduring; bestendigheid; 'ala d.,

in eeuwigheid,

cX^)# ó doewamid, verb. van iXuc^l^Uc.

¥: /-j)^ ó diwaua (z. ^UJ, T.), bedelen.—

y y

/M^Vjci Pl«r. van ^)^id,

y y

lur. van LkJblJ,

/ y

<^^^ ó dcêbi— (dobi, men. uit 't HindusL

^yt J, T.) — , waschman.
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^0^0 rtöèboer, verb. vaii^J.

^ C^'j ^ #) ö döberak, eene heining of

schutting doorbreken, intrap-

pen, doorkappen. — [R.]; hatav., 7het groote

gaten of scheuren, van een liuis of een

heining. — [H.].

^(^_j5^^^3, koeda niendóbrèk,

halav , hel paard gaat aan

U hollen, gaat op den loop, vóór dat het

gezweept is. — [H.].

^ JO 5 (3 döbol, hatav. (vgl. jav., T.), door

en door hol of met gaten. — [B.].

,^JL^^^ döêbeloeii — verh. ned. —

,

dubloen.

^/-Jo^O döhelë, z. ^bJ.

LlU#)ö d®*? (^'^ '^''^- ^^^ poëzie) — skr.

döëta— , afgezant;^ bode; staatsdie-

naar; radja d., hoofd van een gezantschap;

pedCêta en pendöëta, de tweede persoon van

een gezantschap.

^ L ** J 9\Ó9 *J^^*^ oentoeng k^doewat k^-

doew^t, hatav., met inspanning

van al zijn krachten winst bejagen, onver-

schillig op welke wijze daarnaar streven.—
[U]; vgl. jav. kedoewet (T.).

LlU #) ó doewit — verh. ned. — duit (z.

djampal), geld; als goudgewicht

zijn 5 d. = 2 saga.

^ ó 0\ó A^A^j)^y*9Jonggezel; weduwnaar,—

[C.].

ó ê\ó^ niciidöêdoe, tegen wil en dank volgen,

zooals hv. iemand die voortgetrokken,

een vaartuig dat gesleept wordt, iemand die

opgeroepen is.

L1LJÓ0\Ó dödot, zekere staalsiedracht der

^danseressen van heroep, bestaande

in een keniban, die nauw om den boezem

sluit en met een gordel vastgemaakt is

(jav.); nieudödot, den boezem met een

dodot bedekken,

-X- Sóê^ó' niendodöran, hatav., niet goed

passen van een kleedingstuk, inzon-

derheid als het hij voortduring losgaat of

afglijdt, hv. van een ik^t pinggang, die

te los gespannen is. — [H.].

t l^ómó' ïnendödos, eene holte of gat

door uitsnijding of uitbijteling wij-

der maken.

^Oc>#)C> dödoiij, men., zeker zijwapen

^ met een lemmet, als dat van een

kris, en een krom heft. — [T.].

LJ^Ó0\Ó döêdock, zitten; gezeten zijn,

wonen, zich ophouden; een rang

bekleeden; verbonden zijn met iemand van

de andere kunne, hetzij door huwelijk, of

door onderlinge overeenkomst, leven met;

bezinken (z. m^ndak); mendoÈdoek, zitten

enz. (deze vorm mij nooit voorgekomen, T.);

angin d. tïmoer laoel, de wind is in het

noordoosten gezeten, d. i. waait standvastig

uitjiet noordoosten; A. p^roetnja, haar buik
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is gezeten (heeft zich gezet) d. i. hare

zwangerschap is zoover gevorderd, dat zij

niet meer twijfelachtig is, zij is voor goed

zwanger; d. oembi, gezeten zijn met oembi,

d. i. tot dien graad van wasdom gevorderd

(zoo oud) zijn, dat er zich oembi gevormd

heeft; d. dib^ndoel, op de sloof (bonwk.)

gezeten zijn, d. i. bij iemand inwonen; men-

döëdoekkeii, uithuwen; in den echt verbinden;

nieiidopdiëki , zitten of gezeten zijn op iets ;

bewonen (ook: m^iig^doedoeki, vgl. onder

dijam, T.); kedédoêkan, zitplaats; woon-

plaats; rang; sekedoédöèkan , dezelfde plaats

enz/, söèk^ s. d^ngngan örang djahat, er

genoegen in vinden, op dezelfde plaats met

slecht volk te zijn; sedoëdoek, wie als een

ander zit of woont: huisgenoot; wie den-

zelfden rang bekleedt, collega.

"^ Aó 9\ó ï- dêëdoel, batav. (bal. doel-

doel, T.), het visschen met een^

kikvorsch. — [B.]; meudcëdoel, batav.,

hengelen met een hengelroede (djoran) met

een louw er aan. Hieraan zit de dobber

(p^lampoeng) de haak (pantjing) en het

aas (oempan). — [H.].

* II., Jialav., dot; eene dol aan den mond

leggen, — [B.].

(3#)c3 dödol, tot zekere lijvigheid inge-

kookt deeg, bestaande hoofdzakelijk

uit meel en suiker, met bijmenging, naar

verkiezing, van vettige substanliën, vruchten

j

of andere ingrediënten, waarnaar de dödol

benaamd wordt (vgl. jav., T.); d. nangkij,

d. waarin nangka gemengd is (n angka -

dödol); d. m^skat z. halwa.
c y

) #)(3' P'w''- jh^^» kring; cirkel; kreils;

omloop; periode; cyklus; zekere verrich-

tingen van het begin tot het einde; strophe,

couplet, stanze; vers, in dien zin; mendaur,

doorloopcn een kring enz.; volbrengen een*

omloop of zekere verrichtingen, van het

begin tot het einde; d. k^tjil, de cyklus

van 8 jaren, bij de Mal. het meest gebrui-

kelijk; d. b^sar, de cyklus van 110 jaren;

tïga kali d., drie maal in de rondte; drie

maal van het begin tot het einde.

\ 0\óy pers., verwijderd, afgelegen, afwe-

zig.— is hier het in gedichten gebezigde

doera., dat oorspr. skr. is, bedoeld? (T.).

^ i aj3 ^^v^)\}OVi^, duur {%w\s^i.)\ uitstellen;

vertragen. — [C.].

i |K(3 döeri, doorn; stekel; graat; spitse punt;

ikan d., n^am van een' eetbaren zout-

water-visch, met zeer fijne graten; berdcèri,

gedorend zijn; doerïjau (gew. uitspraak

d^rrijan), naam eener, voor velen, inz.

Europeanen, walgelijke, doch door de

ind. volken hooggeschatte vrucht — durio

zibethinus—; de boom; soorten: d. daoen;
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d. t^nggajoeii; d. tembaga, met geel

vleesch.

ó)S0\ó döradoe (zelden) — port. dou-

rada — : k(?d§ra (naam van een'

zoelwater-visch); z. ïkan ^mas (dat in 't

gelieele wdb. niet te vinden is, T.).

^) 5^(3 Pluï*- van^)3=.^^0.

^ \ J 5 c> döêrar— port. durar— , (/«rew.

P ^ ^ ö. nieudörong, van iets, dat in be-

weging is en dat men wil inhouden,

bv. van een vaartuig, waarmede men ten

anker wil komen voorlschielen; van een

gezegde of van den sprekenden mond (z.

Pj^^y, T.), Ie ver gaan.

H- C . ^ (3 döreng (jav. doreng, T.), gedeeU

ielijk gestreept, zooals sommige

dieren, bv, civetkatten.— [R.]; z. tjöreng.

L^ \ 9 ^ dörak, verb. van jhj.

r \ ^ö z- b^rdoro (T.).

y 5>

Vm^c> z. u^^^^.
-^

^ ^s^;^\ ) ^ ^ döèrijat, rang; trap, — z.

derdjat. — [R.].

/ KKO J ^ c> dcèrijas en döêrija — pers.

^^^ j — , naam eener soort van

gestreept fieteldoek.

/khè ^ c> dösa— skr. dosa —, zonde; mis-

drijf; overtreding; schuld; berdosa,

zondigen.

(M ^ (3» mendiÈsi, na het ontwaken nog

half slapende of slaapdronken' zijn;

(vgl. does in IL, T.); van kleine kinderen

gedurig sukkelen, zonder dat men weet,

wat hen eigenlijk mankeert; klagend schreien

janken; z. rïngik.

y»j*^M#sö döêsoen, buitenplaats met boom-

plantingen; gehucht, voorn, de eigen-

dom van één' persoon; landhoeve; het land,

in tegenstelling van de stad; perd(FS€iiaii,

tot eene plaats behoorende doesoen's; het land,

in tegenoverstelling van de stad.

/ j-^M ^ (3 I- döêsiii en Icesin— verb. ned.— ,

dozijn.

*II., mendoesin, batav. (bal. ng^ndoe-

sin, T,), ontwaken, wakker worden. —
[H.]; z. döësi.

Ö #)ö I- döêügoe, zwak van verstand; bot;

^^ moeielijk van begrijpen; z. bodoh en

b^bbal.

xll. en dcjéngoes, schreien met snikken.—
[L.]; z, döêngas.

^6.jc3 z.
f^^-

-)(- C 5t> döêwoeiig*, jav., dolk. — [G.]; doe-

^ hocng (L.),
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/W4.C. ^ Ö döÈiig-as z. pa ugo e s (alwaar döê-

iigoes, T.); iiieiida^iig*as, at/ewi-

Aa/^w. — z dcëngoe II.

^iii^c3' dcjèiigaiig: goerinkaii (in ar.

schrift:
J^j>^),

w. suni., een bij-

zonder wijze om de kris^op zijde te dragen,

dat aan iedereen niet geoorloofd is. — [N ].

iD^ö I-^ mendongeng, aanhouden mei een

verzoek; aanhoudend met een verzoek

bemoeielijken.

*1I. doiig:eiig:, balav. (jav., T.), zingende

verhalen, — [B.].

^1 _ Q ^ r [S dongak, van voren opyelichl,

zooals bv. het hoofd om naar

boven te kijken, een stuk geschut.

^....JLX^j t> döilgok, onevenredig dik, in

vergelijking met de lengte.

/•yJC ^c3 *^"ff^^"j «a*'^^» van een' boom,

met taai hout, waarvan borstwe-

ringen op vaartuigen (apïlan) gemaakt

worden; pangkalan d., naam eener zee-

plaats in Atjeh, in de bovenlanden waar-

aan de örang ha roe wonen.

C, 3 ^ <3 dCpa — skr. dhöëpa — , zeker

aangenaam reukwerk zoowel om

te branden als om er mede te bestrijken;

niendO^pa, met döêpa berooken; met döêpa

bestrijken; berdoêpa, zich met döêpa beroo-

ken, bestrijken; soorten: d. bakar, die

gebrand wordt; d. pakai, die men met

wat klapperolie tusschen de twee handen

heen en weder rolt, waarna men, met de

aldus bewiej-ookte handen over de kleede-

ren strijkt; perdcèpaan, ivierookval; ingre-

diënt, waarvan de doêpa gemaakt wordt,

y . :>

Li/jö dCèka z. lLTj.

L£5 9\ó döëkoe, naam van een' boom, die

eelbare vruchten draagt— lansiuni

domesticum — ; de vrucht. De gedroogde

schil van de vrucht komt als reukwerk in

de düêpa; z. banang.

C>^ ^ ó döêkat — verb. ned. ~, dukaat

^ (j>0 ^ t> dcJèkoet
,
jav., gras, — [G.].

i-j ^ (3 , niendöêkoeng:, levende wezens

dragen op den arm of op den rug;

m. belakang, dragen op den rug; m.

kêlek, dragen op de heup; m. ampoe,

dragen op den arm; m. ambin, dragen

op den rug, in een doek; daoen d. anak:

daoen ambin boewah.

C q3 #<3> dökok-3, soort van versnape-

ring.

^•ó #v^3 dcêkoen, geneeskundige, hetzij man

of vrouw.

^ 4j^ ^ c>, koewé doko-doko, balav., een

gebak van rijstmeel enz. — [H.] ;

't zelfde als dokok-2? (T.).
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-)eA^^(3 döêkoeU, jav., klein dorp. —
[C.]; doekoli, boomgaard; bloem-

hof; hosch: buurt; hofstede: gehucht. —
[L.].

<KÓ #) c3 dökoh, halvemaanvormige praatjes

van goud of zilver, die, het een

hoven het ander, aan een snoer of ketting,

die om den hals gaat, op de borst gedragen

worden; d. sehari hóêlan of alleen se-

hari hdëlan, een enkel zoodanig plaatje

als horstsieraad (z. onder Inplan, T.).

LL5 0\Ó döpga (en, minder goed, l(êga),

gewicht om te peilen; peillood; nieii-

dCi^g'a, peilen of fig. : doorgronden; h^ioa

d. (B. geeft heg a als halav. op).

ij5 |K t3 ' niendcêgaiig*, door middel van een

touw of dergelijke aan iets trekken ,

om te beletten, dat het zich naar de tegen-

overgestelde zijde hev^eegt, zooals bv. aan

een' boom die dreigt omver te vallen; met

een louw of dergelijke vastzetten; talï d.,

boog bij de voorschoot, Ier hevestiging van

de p^ntjatji (mar.).

J^.'j> ^ doêgal, misselijk; walging gevoe-

lend.

<K^ 9\ ó dögol, van het hoofd plat; van

een' persoon plathoofdig; bot; van

levende wezens zonder het gewone hoofd-

versiersel, bv. zonder kam, van een* haan:

zonder horens, van een' slier enz.

^
( *T^ 5 ^ doewegan

, batav. (jav. ook

degan), een kokosnoot, die half

rijp is (met nog zacht vleeseh). — [T.].

y /

/ J 5t3> J^^ en J^J plur. van iÜ^J.

^,
J ^(3 dcloe, halav. uitspr. van dahoe-

loe. — [H.].

c> I. z. Jj.

II. döèli en ^ J — skr. dhiëli — stof, —
In stede van eenvoudig den titel van een'

vorst te noemen, maakt de Mal. even als

van padoeka, daarvan met döêli eene

genitief-verbinding, waarin dit dan de bet.

heeft van het stof, dal aan de voeten of schoei-

sel van den vorst kleeft en voldoende geacht

wordt, om eerbewijzingen te ontvangen

en bevelen te geven. In hel voormalige

rijk Djóhor gebruikte men döèli alleen van

den regeerenden vorst, den T^ngkoe b^sar

en den Radja m(êda; d. t(Bwankoe,A6/5/o/

der voeten van mijn gebieder; d. soeltan, —
van den sultan. — Soins wordt het ook

elliptisch gebruikt, als wanneer de genit,

„van den vorst" uitgelaten is, of ook: bij

uitnemendheid het stof bij uitnemendheid;

k^bawah d., onder het stof der voeten (van

den vorst). Deze uitdrukking wordt veelal

als substantief gebruikt, om den vorst aan

te duiden; bv. d. jang maha moelïja, hel

allerverhevenst sf-of der voeten (van den
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vorst); lilah d., bevel van hei slof; berdoeli,

stoffig zijn; in hel slof gaan; Ie voel gaan.

/ j i5«3 dö'? (zelden) — skr. dóla, —
draagbaar; draaghangmal; draagkoels;

schommel.

. ^ doewalapan , z. dc^lapan.0"%
^*LJ #)t>^ Pl"''- J^^' ^a^ ^"^ J^^' periode;

kans voor of tegen, in het gevecht; i

geluk, voorspoed; rijkdom; regeering; rijk;
\

dynaslis regeerend huis In 't mal. ook nog

zegen; zegenspreking ; invloed; d. töëwan-

koe, zegen (voor u), mijn gebieder. Wordt

in brieven aan den regeerenden vorst

gebruikt.

4X^0. f^ (mal. d(Blah), ongeluk, onheil.

ij #s ö döélaiig, ronde houten bak met

sleilen rand en met of zonder deksel,

dienende voorn, ter plaatsftig van het

theegoed; dcêlang-^, mars; zaling [mar.].

L-Jw#\c3? dölak-dalik, o?i^/a«Éfi;a^% zijn

in zijne woorden; mendölak-dalik,

onstandvastig zijn in zijne woorden.

<XJ*(3 dolaU, verb. van i)di)jjLc.

^ i^Oc> döêmoeng; (jav., T.), naam eener

(zeer vergiftige, T.) slang.— [R.].

^ V/Cij.^ dömoel, snuit, zooals bv. van

een varken.— [C.].

x»w^ ^ <3 I- döman, loon voor plukken der

rijpe kokosnoten (zelden van andere

vruchten).— 't jav. doeman, aandeel? (T.).

*II.: pedoman.— [R.].

^ / -i #\ (3 dijèiiai, naam eener soort van

groene wilde duif, met lange ve-

deren aan den hals, evenals een haan —
geophillus nicobaricus — vgl. ^^ (T.).

^ ^^LAthó döêhoeng: z. c^J.

z' c É i3 doewai, zwager; zelden anders

gebruikt, dan met ïpar (ïpar doe-

wai).

i—>
«i t3 döëjoeug', de zeekoe; Vi^ev mata

d., zeekoe-tranen, een vocht, dat

(zegt men) der gewonde en stervende

zeekoe, wanneer hare jongen vóór hare

oogen gedood worden, uit de oogen vloeit

en zorgvuldig met boomwol afgedroogd

wordt. Deze met zeekoe-tranen bevochtigde

boomwol is een beroemd toovermiddel, om

tegenliefde te verwekken; — z. ook onder

djanggoet (ï.).

I

^ deiong*, batav. (jav. dojong,

T.), bouwvallig. — [II.]; scheef

staan.— [B.].

i^ <{ s |K f^ dójak, naam eener soort van

eetbaren zoutwater-polyp.

0#sc> döjan (vuig.), belust; verlangend;

begeerig inz. naar spijzen (jav., T.);

meiidöjan, belust enz. zijn.

*-^.j
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/.p^<3» lierdöêjoen, hij lusschenpoozen op

elkander volgen, zooals l)v. schepen

aankomen op eene levendige reede.

2J(3 doeli, interj., waarmede men de hon-

den roept.

(^^>/vwg vJI& c> ^aliasat en dahsat, verb. van

LtS \jbö dahaga z. aoes II.

LtS \jb ö > nifwdahagi, de bevelen van hoo-

geren tegenstreven ; tegenwerken,

..juft(3, iiieiidahana, bedelen; peiidahaiia,

^>>jft^ daliiierii, het geluid van hollen

grond, wanneer er op geslampl

wordt. — [C.].

bedelaar.

o y

leeftijd] eeuw,

AJji,>Jbóy schrik; afgrijzen; vrees; ontstel-

tenis; verbaasdheid; ontzetting; ver-

slagenheid,

-X- A^jC6t> dahsjal, div., pijnlijk aan 'l

bart. — [Ms.].

c

/_Ajèc>> pers., dehli of delhi, in hrilsch

Indië, vroeger residentie van den

Groolen Mogol.

>iftO ("^al. doe boem) plur. van Jbd).

L|^c3» fem. van ^J); voorts: A:e/e/,

zwart door den rook.

mz.

\ 4iöö plur. van JtJ.

^ ji6ö deh(£loe -wijz. van dihcëloe—
,

vorig; vroeger ook als adj.; voor-

heen; eer; eerder; eerst; voorop; aan U hoofd;

d. k a Ia, in vroeger tijd; niendeliCêloe,

vroeger of eerder handelen; den aanvang

maken; zich voorop of aan 't hoofd stellen;

voorop enz. gaan; iiiendelioélijêkeiij ver-

vroegen; voorop of aan U hoofd stellen; de

voorkeur geven aan, voortrekken, boven stellen;

mende hélflèï, voorgaan; voorafgaan; vooruit-

gaan; overtreffen, voorbijstreven (devanceeren,

T.); pendehoélöDwaii, voorrede, voorbericht,

voorwoord.

•Q^c> dalniia z. dïna.

/^c> I. dé z. dek I.

II., z. dek II.

(Có dfja, wijz. van ij a I. (eigentlijk in

dezelfde gevallen als d a koe en dikau

gebezigd, T.); berdïja, van iemand spreken-

de, het woord dïja gebruiken; mendijaken,

rnet het woord dïja aanduiden,

y y

^^AO>Ot> P'uï'- van -^iLo.
^.. ^ . ^ ...^

y

LlUo<3 plur. van LjJ.
•• y



.Uj

\o t> pil'»'' van , ) J .

5\Ot> pl»»*- van .)j = .Uj.

iJo o^ (mal. il i j a n a 11) , godsdienst , 6e/?j-

rf^?^hv ra?? -epw geloof: godsdienstbe-

trachling ; oordeel

> /

Aibfc,\„>s,«>ö ^^ teuüJ, .si)'rfe/i stof met bloem'

o/* loofwerk; brocade; voorrede

van een boek, gew. in een sierlijken stijl

geschreven en met rhetorische figuren
,

plaatsen uit den koran en andere sieraden,

opgeluisterd; titel

/ /

A^^iwtx^^N z. JU^luJ.

/

4)^ i^ , het met geld of iets anders voldoening

geven van een beganen moord. Met

plur. cuUj, zoengeld, zoenprijs [voor een

moord]; bloedgeld; mendijatk^ii, een' bega-

nen moord met geld of iets anders verzoenen.

%/Ot> dètar, z. onder Ju-J.

^ iX^^ó «tïrtoe, balav., djoesla. — [B.].

.^.iX^(^ (bal didih, schuim, T.), didi

laoet, batav., een spons, — [H.].^—
vgl. d i deh (T.). •

/NN4CX-J>ö I-^ mendedes, vleesch in dunne

schrijven snijden; en dunne stukjes

van de knoken afschillen,

II. (zelden, — jav., T.). — z. c^\{\\ ber-

dêdes, civet leveren zooals bv. de civetkat;

civet gebruiken.

C ^ l\^^ ; mendidik, zorgen voor iemand,

door hem al het noodige te laten

\eeren;eene opvoeding geven aan iemand [ook

van sommige dieren], opvoeden, opkweken.

^ ^cX-> ö dêdal, batav. (uit 't port., T.),=^

bïdal II.

2$ lX-> c> 9 niendïdeh, van vocht^^?*e(/ew, koken

[ook fig.].

^ (3 "• ^^^h persoon: individu; zelfheid. Het

staat soms voor pron. pers. 2., sing.

en plur. (dit is ongetwijfeld de grondbetee-

kenis van dïri II.); dirikoe, mijn persoon,

ik.; dirïmoe, uw persoon, uwe personen

^

gij; gijlieden.; dirinja, zijn persoon; hunne

personen, zij; zijUeden; d. dari mana

datang, waar komt gij [gijlieden) van daan?

tijadci tahoe akan dirïnja, van zich

zelven niets weten, bewusteloos zijn, ook:

tijada chabar akan dirïnja; dibang-

kitk^nnja kepada dirïnja, het werd

zijn persoon verweten, hel werd hem in 't
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aangezicht verwelen; seorang d., alleen;

sendiri, in plaats van sediri, de persoon

enz, zelf (niet een ander); de persoon enz.

alleen (niet met een' ander).

IL, berdiri, staan; rechtop staan; overeind

staan; opgericht zijn; mintS d., verzoeken

om te mogen opstaan, d. i. om zich te mogen

verwijderen; berdiri atas tïga perkara,

uit drie punten bestaan, op drie punten

berusten; L^rdïri d^ngngan p^rtdelcê-

ngan, door of met de hulp bestaan; zich

staande houden; meildiriken, oprichten;

bevestigen, hx. den godsdienst; pendiri,

oprichter; bevestiger] de hoogte van iemand,

die rechtop staat: manshoogte; pendirijan,

de hoogte van iemand, die rechtop staat,

manshoogte.

^j)j^^ó plur. van^lJ.

LllJ %->(3 dêret (vgl. dêrek, T.), reeks

van op een' afstand naast of achter

elkander zich bevindende voorwerpen, rij;

bèrdëret, zich in een rij bevinden; sederet,

dezelfde reeks,

/vj >->t> z- djiroes I.

^i^±f ^^ dêrelc, batav. (uit 't bal., T.),

rij, gelid,— [B]; z. dêret.

( V^ ö ^'^^^ — skr. d(ja— , landstreek, ge-

west [bewoond]; dorp, vlek, gehucht;

perdésaïn, onderhoorige dorpen van eene

MAL.-NEDERL, WOORDENBOEK. DEEL II.

a'

plaats; het land, in tegenstelling van éè

stad.

i-> (3 , mendïjangf, bij vuur verwamm,

koesteren; berdijanj^, bij 't vuur ziiM

verwarmen (vgl. b^rdjemoer, T.); tethpat

berdijan^, stoof

^ L-JÜt>L> ^ mendelèngèk, batav. (bal. nd^-

lengek, naar iets dat J)oven is,

zien, T.), awassin orang makan, mei

begeerige oogen naar iemand kijken , die aan

't eten is, zooals de kinderen doen.— [H.].

jb (3 dln^n, absoluut (niet vergelijken-

der wijs) koud, zooals bv. ijs, zeer

koud water, zeer koud, kil;— z. s^ddjoek;

sedingin, naam eener plant (cotyledon

laciniata) als verkoelend geneesmiddel ge-

bruikt,

^ C Q-J> c> dipa— skr.'— lamp. — [R.].

C.iX> ó *ïl^5 plwr. Kj J, d/^ J en uI/CjK

haan. %

C^>0 ^3 dilia, naam eener fabelachtige

plaats onder de aarde, waar de

koning J\jy^ belandde, toen hij zich in

de zee had laten zinken.— [S. S.].

•^ VJ^/'^o c3 dïkftt, alleen (slechls, maar). —
[L.].

^j^^/CSo ö (ïï^^l- dïkah) fem. van C^j^J.

{^^yS^ O ^^ w::^^»^ (wat beteekent deze spel-

ling?, T.), diliit, weinig, weinigje,

9
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beetje; zier [zelden anders dan met een

telwoord]; sedikit, z. ei^vX^w; berapa

d.? hoeveel beetjes? tïga d., drie beetjes.

AJjsj ö (mal. dijakah) plur. van CJ^.^.

/

^>o c> dikir, verb. van ^J; niendikir,

zingend verhalen; zingend loven; zin-

ge7id prijzen; wie zhïgend verhaalt enz.,

wiens broodwinning het is; publieke zan-

ger of zangeres.

^jSo ó ï- dëkar, schermmeester; mendê-

kar, schermen; pendekar, scherm-

meester; vechtmeester; wakkere strijder, held,

* IL, de naam van zekeren dnivel in de

fabelleer.— [R.].

4 ,;>Si^c3 dikau, in dezelfde gevallen in

plaats van ^ngkau als dakoe in

plaats van akoe (vgl. dïja, T.).

^ >A«> 43 dilam, munt (welriekende plant).—
^ [Div.]. — z. nïlam.

^<X-/Oö dïlah, jav., flambouw, kaars.—
[C.].

Mi

>-.>(3 dïjain, stil zijn, zwijgen; verblijven,

zich ophouden, wonen; mendijaniken,

laten zooals iets is; in stilte passeeren;

zwijgen van iets; niendijami, verblijven

of zich ophouden op eene plaats; bewonen

(ook: mengedijami, dat in 't passief

k^dijami vertoont, T.); tempat kedija-

man, verblijfplaats; pendijam, zwijger;

edelsteen, dien men hier onder de jaköêt

rekent, meestal groen en daarbij dol

(glansloos), van waar zijn naam; ook wel,

doch minder goed pedijam; sendïjam, in

plaats van sedfjam, naam van een visch,

die in brak water in de rivier mondingen

leeft en zich niet verroert, voor en aleer

hij aangeraakt wordt.

<^L.^ é-4^^ 4^ , het duren, duur; met plur.

^L>J, uitgestrekte woestijn.

/*Y^Ö9 P'^ii'- ^.^> i^.^^ ^^ ii)^?.^'
schuld;

schuldvordering, die de schuldeischer

verplicht is, op een vooraf bepaald tijdstip

te voldoen; mal.: d ain.

/*»-Jc3 ^' ^^^^— ^'^^- dina, dag —
,
dag,

alleen in ,lf w).

II. — skr. dïna — , arm, behoeftig, nood-

druftig; ellendig; gering; zelden anders, dan

metjiïna gebruikt; hïna d., laag en ellen-

dig; laag en ellendig volk, gepeupel^ gespuis.

yr*Y^ó> plur. ^j;L)^^ gewoonte; gebruik;

wijze van handelen; geloof, godsdienst,

godsvereering; gehoorzaamheid aan God^gods-

vrucht; godsdienstige gebruiken; oordeel,

vergelding;
^j^,*^)f^,,

dag des oordeels^

^w>t3 ^ïj*w> kaars; d. tj^rmen, twee

waskaarsen, aan een spiegeltje beves-

tigdy die bij de bruiloftsfeesten zeven maal

om bruid en bruidegom gebracht worden,
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door drie, vier of meer personen, die in

een' kring rondom het bruidspaar staan

en de kaarsen van hand tot hand laten

gaan. Na de zevende maal worden de

kaarsen voor het bruidspaar gehouden en

door den bruidegom uitgeblazen (kaki d., z.

onder djölok, T.).

y

\V.JL«>(3j plur. .jóÜj, zekere gouden mtml,

ter waarde ongeveer van een' du-

kaat; in 't mal. ook: gemunt metaal , geld^

'* ^^

iXioL^ (fï^al. dïnah), plur. van jj.

^ t H-Joö dènök, batav. (uit Hjav., T.),

mollig, poezelig; kort en dik, —
[B.].

<^0 ^>L^ (iwal- dïncênah), oordeel,

AXj>i^ I. dïnah, soort van booze geesten.

II., z. ijoj.

i(r \ll. , proef, beproeving; schels; ynodel;

plan, ontwerp; mendinali, beproeven op de

proef stellen; eene proef nemen; böêroeng

d., lokvogeL — [L. bew.]. — Pers. JÜ^J.

/-Joö dcjnij (z. dèn, T.), w. sum., staat

gelijk met kami, in het enkelvoud

gebruikt; het wordt meestal zoo niet uit-

sluitend door meerderen tegen minderen

gebezigd; sebab bapa dejnej bangonken^

de redenen mijn kind, dat ik u gewekt heb,

zijn.— [N.].

^^ó dêwa — skr. dew^ —godheid, een

god; vorst (in hik. en poëzie).

)^o<3 z- >)^^.

iW^ö en u^ji^y pers., muur; wand;

^La^ J, stadsmuur; mal. verb. zijn:

dïwar^ en dïwala.

) 4-><3 z. L^^J,U^^3'

]j^,ó z.
J^^.^'

^^\^^ó Pl^ï*- van e;)^.J.

^)^c>, plur. ^,^)^^, ^y^jJ en^^bJ,

^ album; register van ontvangsten en

uitgaven; verzameling van losse dichtstukken;

diwan, tribunaal, gerechtshof, senaat; raads-

vergadering; d. segala wakïl orang

b anjak ('am), de staten-generaal; A. k^ra-

djaan, de raad van state; d. tanah hindija

nêderland, de raad van Nederlandsch-Indië;

d. hibah, de rekenkamer.

Mi /

/ -J)W-^ö (mal. diwan i),

TT / *V, , , ,.,

tot een* diwan

^/
behoorend; lid van een* dïwan.

L**^ J j.-SfN (mal. verb. dajoes), wie de

echtbreuk zijner vrouw verdraagt

of er zelfs toe medewerkt; mendajjoetz, cfe

echtbreuk zijner vrouw verdragen; daartoe

medewerken.

\ )^3 A«)t3 z. daroe-2.

9*
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ClXSi^j^(3 diwarigga (skr. dewangga,
| (jj>^. c3 P'ui'- van ^J.

naam van een persoon, die de

uitvinder der weefkunst zou geweest zijn,

T.), soort van gebloemde goudstof van

verschillende kwaliteiten, voorhangsels en

/ C ^^ ei d^wï— skr. —
,
godin: vorstin (in

liik. en poëzie).

^ ^(? ^ c> dêhein, batav. (jav. dèhèm, T.);

dergelijke.

kuchen; hemmen — [B.].— z. da-

{^ >->c3 P'"'*- V^ï* ^:l^-

ham.

>0.

^ , de letter )ó da, 30® of 2® additionele letter

van het maleisch alphabet, van het door

Marsden gewijzigde alphabet de ll^ eene

letter, die van lieverlede uit de maleischo

uitspraak en schrift verdwenen is, doch nog

steeds hare plaats in het maleisch alphabet

behouden heeft. Zij heeft de waarde van

de javaansche lingiiale d (aj» d). Een over-

blijfsel in de uitspraak is wellicht de J in

het woord bêda, welker phonetische waarde

hier eene lispelende d is (op de West-Kust

van Sum. is de spelling ^x> algemeen, terwijl

Ixi mij nooit is voorgekomen, T.).

) i^ da, naam der letter j .

y

(3, de letIer J)J, 9«. van het arabisch en

maleisch, en 10®. van het door Marsden

gewijzigde maleisch alphabet, hebbende een*

gemengden klank, het meest overeenkomende

met eene innige ineensmelting van de ne-

derlandsche d en z (dz); als cijferletter, z.

.et
ó^i)] in geschriften van godsdrenstigen

aard verk. van iT3 .

/

j<\ ^
) j3 ^ slachter; offeraar.

L2J)l>' plur. clpIjJ, fem. van^J; cl?)^),

het wezen bij uitnemendheid, d. i. God.

/

O )3j gedenkend, in het hart of met den

mond; prijzend (inz. God); gedachtig;

dankbaar (inz. God).

j^3. naam der letter J.

^ /

^j> )3, vertoornd; vermetel, stout; een ver-

toornde enz.
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c •
^

,^0(3 6^* ^^^^' slachting; o/feving ; Aq Msl.

^ hebben er d^bah van gemaakt.

y

C) \c3> plur. ^Ir^J en ê;*^h voorarm;

^ arm; van den schouder tot aan de

vingers; elleboogslengte, vadem (lengte-

maat).

2$ \ (3 (mal. dzarrah), nom. un. van . J , kleine

mier; atoom; zier,

y o ^

/^vü \3 pluï*- van ^)^3.

L " J O \ (3 plur. van c:^ , <J .

u/ tt» -7 ^

ê^ i^ en iO,j, plur. kS^)^> ^;^^ ^^^

u:^b;«S, nakomelingschap; kinderen;

kleinkinderen; z, dj^rïjat II.

y y

O «3 » scherpzinnigheid; vlugheid van geest.

j O 3 plur. van ^3.

/ /

2J iOö (mal. dzikarah), plur. van i'j.

y y

9 0, plur. .Ü'J, ü.li'j, ./j, ^jïi'j, S^J'j

en i\^$ J, mannelijk wezen; man; man-

netje; met plur ^yTjen^li^, rm»mUjk

lid, van menschen of diereji.

c

^3 ó (mal. dzikir), Ae< onthouden, het zich

weder herinneren; het hardop lezen van

den koran; het herhalen der eigenschappen

van God; het loven, het prijzen; geheugen,

herinnering; met plur. jO J), lof, prijs;

in 'i mal. voorn.: zingend herhalen de eigen-

schappen van God en zingend loven; zingend

prijzen [God, den propheet en zijne vrienden];

berdzlkir, zingend verhalen (z. dïkir);

d. k^tércënan, zekere door de Persen

uitgevondene wijs van een dzikir, waarbij

de stem bij afwisseling daalt en zich weder

verheft; meudzikirken, onthouden, zich iets

weder herinneren; den koran hardop lezen;

God behandelen met het herhalen van zijne

eigenschappen (in 't mal. zingend); God, den

propheet en zijne vrienden zingend loven,

zingend prijzen.

y o y

/j ) jS 3 plur. van^ 3

.

/ o

gewag; vermaning.25 ,jSö9 vermelding,

y y

h ^ó (mal. dzikarah), plur van^J.

S ^ó pl^^' van^j.

y y J

Ï K ^ 3 ("^^1- dzoeköêrah), plur. van i^J.
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/ C ^3 t3 > vermelding, gewag; vermaning.

/-JLJ3 (mal. dzalki), de punt betreffend.

dtA,JiJ3 (™2il' dzalkijah), fem. van ^!3,

in de gramm , van de letters l-->
,

uJ en j* met hel uiteinde der lippen uitge-

sproken wordend; zoodanige letter.

yó plur. van JJj.o
c /

L Jl^IlS (mal. dzalak), punt.

L.Jl-J(3 (mal. dzoeloek), plur. van (>!j|,

welsprekend.

V.iLj(3 fem. van ^ii.

UI w

. VaJ3, plur. Jïi, ^ÏJ, ÏJ) en IJiK

vernederd; verworpen; slecht; gemeen,

laag; onderdanig, nederig.

w /

r
(3 J

berisping, gisping, laking, afkeuring.

JC^(3 (mal. dzimmah), plur. ^J bescher-

^ ming; goede trouw; zekerheid vanper-

soon en goederen; verdrag van bescherming;

borgtocht; beschermeling; geweten.

f^ó plur. van iUJ.

/ —/0<3 (mal. dzimmi), beschermeling, kliënt;

schatplichtige, die bescherming geniet

en van daar, in de mohamed. rijken eene

benaming voor Christen, Jood of Sabécr.

'
.'

(^,_^^^c> (mal. dzanab), plur. 4->yw> en

ci^b J J, misdaad, zonde; fout, schuld.

L J y N (3 plur. van v.^ J .

11^o 4-J 3 plui'- ^'au c«^ 3

.

(3 >
plur. cj^j^? A^er; bezitter; wie voorzien

^ o ^ o ^ J

15 met; hebbende; j^cXsuiJ)^J, naam der

e//ye maand der Arabieren; -»^ .J)^i , ^a/t;e

broeder van moederszijde ^ylJI^J, de man

van den visch, d. i. Jonas.

Lli; ) «^ ó l»l"ï*- van >)j.

c /

Ci_J5#)(3' smaak; verhemelle; genot, wellust.

iJ
/ /

cr^
3? 3^65^; verstaald; geheugen.

/•vXbtS 5 (mal dzihin), plur. ^U3), gfee^Z;

verstand; vatbaarheid ; talent; kracht;

energie.

o/ / /

/ -jLcbO (mal. dzahani), den geest

betreffend.

enz.

y
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O^^ , plur. 4-?jj), wolf; wilde hond.

N-) l3 j
plur. J^. J , (Ji^ t en J b j) , onderste

van iets; laatste van iets; aanhangsel.

bijvoegsel; sleep van een kleed; lan^-neder-

hangende staart.

/ ] 4-J (3 plur. van JjJ.

i, de letter T . ra"; Als cijferletter s^i)\ in

geschriften van godsdienstigen aard verk.

van <urs- .

.

) i , naam der letter

.

^ i J 1 i raab, w. sum., omhelzen,— [N.];

uiiby (T.).

L J ) i , meraba, tasten; betasten; bevoelen,

met de hand aanraken (laloe ij a

bangoen t^raba-2 toenggang balik,

van die uit een slaap verschrikt opstaan,

T.). — ^f rabo (vgl. raboh) w. sum., omver

vallen, omvallen, zooals huizen en ook

iemand die dronken is; raba-raba, slingeren

als een dronken mensch, telkens omvallen

en weer op de been komen; raba-rabaie,

verdwalen in de duisternis of een dicht

woud; ontsteld y schrikken,— [N.].

¥: K fS \ I. raboe, men., de longen, — [T.].

*IL, w. sum., vrolijk zijn; vreugde,— [N.].

^ L-J) \ > rabl meii^oetjap, van verwonde-

ring uitschreeuwen,— [N.]; denkelijk
ui

is hier bedoeld ^, als uitroeping (T.).

\,,^^yO) \ raboet, van dingen die dienen om iets

te vangen en reeds gepakt hadden,

zooals bv. vischhaken, stroppen, strikken en

dergelijke, of van hetgeen reeds gevangen

was, zooals de visch, het hert, de vogel

losgerukt,

\^^} \ rabit, van iets waar een gat in is,

zooals bv. eene naald, hel oorlelletje

en dergelijke, of van het gat zelven uitge-

scheurd (men. : ^%j K , en vgl. ^ 5^ , T.) ;

merabit, uitscheuren.

^
( J^^^ ) (^^®^' U^J ' ^0 ^^^^^> ^' sum.,

de dauw. — [N.] ; alles wat van

boven valt uit een boom als droppels dauw,

takjes enz. (T.).

y

Vy s \ i, bindend, vast makend; bevestigd,

/ /

V^ \^ s ) i (mal. rabitah) fem. van kj

voorts: militaire post, die stand

houdt; bindsel band; regel; bladwachter;

vrouw (?).

m^ ) i , verb. van U-> . )

,
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vierde; wie een vierde van den buit

moraf neemt,

É^é%é J^lioeng, in de bouwkunde de dek-

$i%Jtken van den nok en de hoekkepers

vm^n dak, gew. van rolling (men.: para-

boei^, de hoeken van een dak mei lang gras

gedekt, terwijl 't overige dak van roembija

of iets anders is, T.); gantang r,, eene

gantang die zoo opgehoopt vol is, dat het

gemelene, bv. rijst, zout en dergelijke, een'

kegel boven den rand vormt, waarop niets

meer blijft liggen; p^l^kkat r., tweede,

kleinere nok, op den boofdnok, ter beves-

tiging van de raboeng; peraboeng; en

pfr&bCèiiffan, U zelfde als r. (vgl. jav.

woewoeng en mak. pamoengaug, T.).

L JLj } i I. rabak, in H midden lang ge-

scheurd, zooals bv. een zeil. — z.

rëbat.

* IL, soek., fel branden (vgl. ramak, T.).

t Q h\ i riboeli, tondel, zwam (vooral van

de,§nau; vgl. mak. baroeq, T.).

/iO M> mpraban, ijlen (wartaal spreken);

suffen.

/•O I S I' rSboén, rook van iets, als genees-,

behoed' of toovermiddel; meraboeu,

met r. berooken ook muskieten.

IL, vata de oogen bijziende, duister, neve-

lig, nog niet helder, zooals na bet ontwaken.

>) j rabö, jong en dun riet. — [R.]; IL

had wel mogen zeggen, waar het in
*-^^i;

zwang is; misschien men. uitspraak van

r^bVa (T.).

^ <Kj>) \ raboli (vgl. rabo onder <^)j), val-

len, nedervallen, ter neder storten.

[L-]-

L** J) i L (niet aan te bevelen e-;M rata [in

hik. en poëzie] — skr. ratha — wagen

van bovennatuurlijke kracht ; koninklijke

wagen; godenwagen; strijdkar; koninklijke

draagkoets.

IL, effen, gelijk, vlak; overal; gelijkelijk;

merata, van water, bv. bij eene over-

strooming zich overal verspreiden (vgl. jav.

warala, T.).

*IIL, rata-2, vliegende insecten; zwermen

van kleine vliegen. — [M.] ; soms ook >lü .

,

w. sum., rimpels op het aangezicht; karteltjes

op borden of andere voorwerpen; plooien

enz. — [N.]; een verkeerd gehoord ^.
(T.).

l *' n s z. CL>t,*) i o, *—''f

L ** j \ i rStoe (in bik. en poëzie), vorst;

vorstin (jav., T.).

(^^y\3) S ratib, voortdurend; vast; besten-

dig, standvastig; vaste bezoldiging,

vast jaargeld; meratib, bij voortduring

lot uitputting toe, opzeggen de woorden

d^)^)L!^Vi, waarbij het bovenlijf heen

en weder bewogen wordt, zoodanig, dat

op het woord la eene beweging naar
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den linker, en op de r syllabe il van

het derde woord (il la) eene beweging

naar de rechter zijde plaats heeft, met

een' zeer sterken accent tevens op die

syllabe; ci^)o ^J . , hel bij voortduring en

lot uitputting toe opzeggen van het woord

<)di), zonder beweging van het lichaam;

meratibken, die woorden op zeggen ten

behoeve van iemand, bv. van een' afge-

storvene, een' ouder enz.

/ u^) 1 ratoes, honderdtal, honderd; be-

naming bij het pörok-spel voor

de verhouding van den eenen speler tegen

den andere, wanneer de eene bij den eersten

gooi 's andoren po rok geraakt heeft; se-

ratoes, één honderdtal, één honderd; hon-

derd; berapa r.? hoeveel honderdtallen of

honderden? Op die vraag kan zeer goed

soewatoe of satoe, geantwoord worden;

meratoes, bij het porok-spel bij den

eersten gooi raken, en van daar lig.: bij

de eerste poging slagen; beratoes-2, met

honderden; ber&tCiÈsan, bij honderden.

cX>iö } \ (mal ratibah), fem. van ^^t».

De plur. u^' )^j , godvruchtige han-

deling , zooals bidden , dankzeggingen
,

godsdienstige plichten.

L
,

o ji) i, meratap, luide weeklagen, luide

jammeren ; luide weeklagen om

iets, luide bejammeren; r. b^rbïdji-2,

luide weeklagen enz., daarbij afgebroken

woorden van liefkozing of eerbied uilstoo-

tend, dat bij de wet verboden is. — z.

sabak.

^ C Q,V ) i ratip, batav., uitspraak van

-X- 1 Jl-V\ i ratak, uitkiezen. — [C.].

y

<Xji ) i ratah, als bijwoord, eenvoudig; zon-

der meer; meratah, bij uitsluiting

tot voorwerp eener ha^ideling maken; iets

alleen doen; meratall da^in^, niets dan

vleesch eten,

/•wA-j) \ en Ji\j, zekere gom, om te

solderen; zekere wondbalsem.

y y

^.^ ) i 1. radja— skr. radj (waarschijnlijker

i
* -^ -^^ radja nominativus van radjan, T.).—
z. ^ngkoe en t^ugkoe; r. möedai, vóór de

aankomst der Boeginezen in het rijk Djohor,

titel van den troonopvolger, tevens regent.

Nadat het regentschap van dat land, met dien

titel, erfelijk aan de boeginesche dynastie was

gegeven, vond men voor den troonopvolger

den titel t^ngkoe b^sar uit; r. jang b^r-

g^lar, vorstelijk persoon, die een staatsambt,

bekleedt, zooals de bendahara, de t§m-

m^nggoeng enz.; vorstelijk rijksgroofe; r.

sInga, soort van venerische ziekte met
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zweeren; r. pöêteh, de wille vloed (hier

schijnt het afgeleid van r a dj ah, oorspr.

skr., waarvan *l bal. ngradja, de

maandsïonden hebben, T.); r. bintang (de

koningen der sterren), planeelen; r. wali,

naam eener soort van havik, arend (on-

eigenlijk); r. böênga z. botan; r. badar,

soort van indisch wit katoen; r. rimba,

opperhoulvesfer ; r. cê d a ng , (garnalen-ko-

ning), naam eener soort van ijsvogel —
alcedo meninting — ; r. sehari (vorst van

één dag), de bruidegom , wanneer hij in

staatsie naar zijne bruid gebracht wordt, zoo

genoemd, omdat de vorst voor dien stoet uit

den weg gaat; r. berdjalan, een lijk, op

weg naar de begraafplaats; s^nnjoem r.

(glimlach van een xorsi), geveinsde glimlach

(Eén mooi compliment voor de mal. radja's) ;

meradja, als r., handelen; zich als r. voor-

doen; m. lel?, allerhande ongeoorloofde of

aanmatigende handelingen verrichten; m.

kajai, als een rijk vorst handelen, zich als

een rijk vorst voordoen; en van daar, van

houten en andere, doch niet metalen,

voorwerpen, die gewoonlijk of veelal uit

deelen samengesteld zijn uit één stuk, d. i.

niet gelascht zijn (gelascht zijn wordt

hier als armoedig beschouwd). — Het kan

dikwerf als a dj. beschouwd worden, met

de bet. uil één stuk, niet gelascht, in welk

geval het niet gelden tot madjakaja,

m^djakaj^ of, meer gebr. m^ndjakaja

gewijzigd wordt; ker&dja3.n, koningschap,

vorstelijke waardigheid; koninkrijk; de rijks-

kleinooden; radja-^, vorsten; vorstetelgen;

prinsen, prinsessen; cynsbare vorsten, —
^ radja, w. sum., radja dang membli, die,

zonder van vorstelijk bloed te zijn, aan de

regeering komt, hetzij door aankoop, gun-

sten als anderszins; radja dang meminta,

een cynsbaar vorst, die eenige verplichtingen

nopens andere vorsten heeft; radja djanang,

de chef van een feest, ceremoniemeester;

boekan radja dang membli, boekan

radja dang meminta, marah boekan

soetan pon boekan, radja berdiri

s^ndirinja sama terdiri djen alem ko

(lees: djan 'alam ka of kó, T.), zij was

van geboorte vorstin, noch was zij cijnsbaar,

zij was marah noch soelan, maar stond geheel

op zich zelve en bestond reeds zoolang als

haar (dit) land bestond, — [N.].

* IL, minder goed: radjah, schitteren. —
[R.].

^-^)\, meradjoe, batav., uit ontevreden-

^*^ heid over zijn superieur uit de dienst

loopen, zonder er iets van te zeggen, als

men bv. meent onverdiend berispt te wor-

den. — [H]; vgl. radjoek; in de Pan-

dawa djaja bl. 25, vind ik: m^moedjoek

isterinja meradjoe. — [T.].
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\ i radji, naam eener zeer vergiftige

^ slang, groen met wilte spikkels. Zij

leeft op boomen en verlaat hare plaats,

als zij niet gestoord wordt, slechts zoo

wat eens in de week. Hare jongen draagt

zij op den rug.

-X- l^^i^::^) \ radjat, w. sum., grootheid;

aanzien. — [N.].

^^J>^*£^) \ I. radjoet, zak van netachtig

breiwerk, om er iets in te doen

en op te hangen, bv. vruchten, die men

wil bewaren; meradjoet, in een r. doen,

* II., een bundel. — [R.].

m^K^ \ t, plur. ^j, terugkeerend, weder-

keerend; belrekking hebbend tot iets

voorafgaands.

a,,Xr^)\ (mal. radji'ah), plur. ^)j>j,

fem. van f^'j; voorts: vrouw die

na den dood van haren man lot hare familie

terugkeert.

C. Q^fc) \ radjap, stuk door een huisgezin

(man en vrouw) schoongemaakte

boschgrond voor kultures.

l, Qi^ï^) \ (vgl. radjoe, T.), meradjoek,

pruilen; mokken; aan zijne on-

tevredenheid lucht geven; merddjöéki, prui-

len enz. tegen iemand; peradjoek, pruiler,

mokken.

*f^b
I. radjem, w. sum., een knods.^

[N.j.

^ II., w. sum., een strafwerktuig; een

doornagelde ton, om iemand in ie rollen.—
[N.].- vgl^^ (T.).

^ .j^^^i^) \ radjan of ratjaii, twijfelachtig,

onzeker, dubbelzinnig; eene twee-

ledige bewijsrede. — [M.].

^
> v ^"^ ) i radjin, ijverig, vlijtig^ naarstig;

als bijwoord: vaak, dikwijls.

A^^) \ i y nieradjah, naar iets dat men

niet ziet steken, bv. naar visch in

troebel water; 2^. (jav., T.), geneeskundig

behandelen door middel van geheimzinnige

teekens, spreuken en dergelijke, bv. hoofd-

pijn door een kruis op het voorhoofd, een

bloedzweer door gefingeerde strepen.

^ II., z. radja II.

^ L^_Q.::>^ 1 1 ratjak, uitteerende ziekte.—

^11., maratjaq) men., bestijgen 'n paard,

enfourcher (bat. arsak). ~ [T.].

^ L^^JLz^ ) \ ratjoek, kwellen, plagen. —
[R.].

ratjik, afgesneden of afge-

broken klein stuk; meratjik, harde

voorwerpen in kleine stukken snijden;

^=^\) »

kerven [bv, een geneeskracht igen wortel,

waarvan men een afkooksel wil maken, een

slroohalm, suikerriet, om te eten, en der-

gelijke]; van iets kleine stukken afsnijden;

broze voorwerpen in kleine stukken breken;

verbrokkelen
f
in kleine stukken snijden enz.;
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peratjlk, wie in kleine stukken snijdt enz,;

gereedschap daarvoor. — * batav., ontbre-

kende geneeskruiden aanvullen, mengen; van

verschillende ingrediënten voorzien; pinang

r., een geneeskrachtig aftreksel van kruiden ;

ratjiban, mengsel van vele ingrediënten.—

[B.].

IL, toestel om vogels te vangen, voorzien

van strikken van paardenhaar; meratjik,

vangen met een r.

^ /•w£|ïw) \ z- radjan.

..w!!^) i ratjoen, gift, vergift, venijn;

mératjoen , vergeven ; vergiftigen ;

peratjoen, giftmenger; peratjd&nan, ver-

geving; vergiffing.

ij^)i, meratjau, ijlen, wartaal spreken.

^Jii^) i , rust; gemak

^ ór \ I- rada, lenigen, temperen, — [C.];

vgl. r^dda (T.).

^11., w. sum., snoeien. — [N.].

\) ^ rSdang;, van het lichaam of het

hart (gemoed) zeer heet; zeer ver-

stoord, zeer vergramd; meradang, zich

verstoord enz. tooren; meradangken , zeer

heet enz. doen zijn (maken); zeer verstoord

enz. zijn op iemand.

C i oS \ , meradak, met iets langs, puntigs,

hv. eene stang, eene piek, naar

welke richting ook, steken naar iets. —

t'^.

z. rodok en roentjang; meradakkfn,

steken met iets ; eene stekende richting geven

aan iets; een vaartuig recht op iets aan

sturen.

{^SSs radCD (in hik. en poëzie), zekere

javaansche titel.

¥: (C ó) S radei, men., de vinnen van een'

viseh [bat. rade].— [T.].

'K-
(^^ 5 1)1 rarak, v^. sum., afhangen, zooals

takken van klapperboomen die

benedenwaarts hangen, afvallen. — [N.];

vallen van bladen, bloemen (ï.).

^
Lli ) ) ^^^^^ ^" reraron, batav., vlie-

gende witte mieren.— [B.] ; *t jav.

laron, dat ook te Batavia in gebruik is;

vgl. d^daloe (T.).

^ / C \ ) \ ï- rarai, beslechten, beslissen,

bijleggen; scheiden, een geschil,

gevecht enz.; in U gelijk spreken, in de

gerechtigheid spreken. — [L.] ; w. sum., iets

voorkomen, verbieden. — [N.]; mar^rej,

sussen vechtenden; p^rarej damam,

middel om de koorts te verdrijven (T.).

C„ ^ i ) i , onderhouden, verzorgend; onder-

houder, verzorger; voedstervader;

jjLl}, de onderhouder enz. bij uitnemend-

heid, d. i. God; JjUD^xac, dienaar van den-

zelve, nom. pr. v. (z. d § ra dj ik).

/ jgg) \ I- rasa— skr. rasa— , smaakt ge-

voel, gewaarwording [ook als zintuig] ;
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gevoelen; kenning; merasa, smaken (ge-

waarwording van smaak hebben]; gevoelen

[gewaarwording van gevoel hebben]; r.

hati, gevoel des harten; innerlijk gevoel;

geweten; lierasa, eeti' smaak hebben, niet

smakeloos zijn, bv. eene spijs; merasai

maut, den dood smaken; m. lapar^ hon-

ger gevoelen; serasa, dezelfde smaak enz.;

van denzelfden smaak enz,; alsof

II., skr. rasa, kwikzilver.

fj^S (mal. raas), plur. ^y^j^i, ^j\.
^.s en (y>-j; , hoofd; JUll ^y^t^ ,

kapitaal,

ïy

/

duurzaam ; vastheid.2>sM)y vast;

ii^vu ) \ rasing, w. sum., afzonderlijk, —
[N.]; door verkeerde scheiding van

'^)y, (asing) ontstaan (T.).

^,,_JUg ) S ï- (vgl- rang sok), merasoek, van

booze geesten in iemand varen;

betooveren, beheksen; kerAsoèkan, bezeten

enz. zijn,

* II. ras€èkan, jav., gewaad, jas; jurk-

je. - [C.].

i JIajü 1 \ rasok, in de bouwk. soort van

dwars-strooken tusschen twee stijlen,

waarop de vloerbalken komen.

^ >AAJ ) \ I- rasem, w. sum., gevoelen; denk-

wijze (Z. ^'*4j , T.).

IL, een doornachtig gewas (z. ressam,

T.)._[N.].

. jV..4wvg ) \ rdsamala, raksamala of, min-

der goed, rasamala en rasmala,

naam van een' boom — liquidambar Allhin-

giana (Allingiana, Altingia)— welks balsem-

achtig gomhars (storax) in de geneeskunde

en tot het maken van reukwerk gebruikt

wordt; de gom zelve.

A/N^i) \ rasau, naam eener ^oor^ van pan-

dan — pandanus helicopus — welks

vrucht van buiten veel op die van de

tj^mp^dak gelijkt.

^ / -..vy ) \ z- onder raksi.

-)^/-.AAj)\ rase, batav. (jav., T.), eene

civetkat, — [B.].

/ -A^ ) \ ,
plur. üli.

,
genoegen nemend; zich

latende welgevallen; vergenoegd; aan-

genaam.

,
plur. In. , lx . , 'i\cj en (j^^i , her-

der; herder van het volk, regeerder.

L-^^aC-) Sy smeekend; begeerend; begeerig.

^ C ) S rSngi, dansen met,eene vlag of een

^ vaandelfje. — [L.]; z. rangin? (T.).

¥: [ fj^^jb-) \ rangas, batav., kleine witte

mieren,— [B.]; oerangas? (T.).

^ i£i.) i rang^ieng^, w. sum., naar de rook

ruiken, of een reuk zooals van

iels dat aangebrand is [muf, T.). — [K].
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)i rangoep, licht brekend , zooals

glas, porcelein enz.; knapperend,

zooals bv. beschuit.

(, o C^ )^A rangak, naam eener groote eet-

bare zoiUwaler-slaJc.

- * • V
t^^^jUSi ) i rang^oek, naam van een' boom,

met nagenoeg ronde bladeren.

/.j^)\ rangan, soort van g>hild. (vgl

rangin, T.). ^:> -

^/wÜm rangiii (dikwijl in de Verhalen),

jav., soort van schild en een krijgs-

dans daarmede uitgevoerd. — [T.].

^ ^^) K rangali, trotsch, hoogmoedig; anderen

minachtend, — z. pöêngah.

/ ^^ ) ) ' merSiigai, doorzoeken, bv. een huis

naar gestolen goed; doorsnuffelen,

L !̂ ) 1 rapa, maaien; koorn maaien.— [L.].

C,^ ^ ) \ (mal. raaf), wijn; goedertierenheid,

barmhartigheid
y genade; zachtmoedig-

heid; vroomheid,

y
* y . - .

"
.

-'-

L^^^ \ , ^"^•'^j* i—^^^ en uJ^K, goeder-

tieren, barmhartig, genadig; l-J^J),

de goedertierene enz, bij uitnemendheid, d.

i. God.

y

XJ ) \ » zich afscheidend, afvallig.o^y
*•

Ik ^ ^

tf^A^Li M > plur. ij^)^j , fem. van i^)j ;

(_^öJ )^ J ) , rfe deserteurs, benoeming

voor eene secte der sjiëeten; van daar: de

ketters, inz. de Persen.

/

/ ^,A/7 i ) \ (mal. rafidli), /o^ de secte,

genoemd ^J)J) (z. La^iM 6^-

hoorend (Dit is de naam, waaronder de sjiie-

ten algemeen bekend zijn, vgl. (^*-i)^
, , T.).

/

5(^i ) \ 9 weg^iemend; verwijderend,

-H- L ^ ) 1 rapi, batav., uitgezocht, niet door

elkander gemengd, bv. van vuil

goed, of van de taal van een te Batavia

woonachtigen Javaan. — [H.] ; in goede orde,

netjes, alles op zijn plaats, — [B.].

(j^^J) i rapat, dicht ook van weefsel;

dicht bij elkander; aaneensluitend van

timmer- en ander werk, dat uit verschil-

lende deelen bestaat; eensgezind; tegen iets

aan; dicht op elkander volgend; eensgezind-

heid; merapat, naderen tot iets; aaneensluiten:

zich sluiten; opsluiten; oprukken; aanrukken:

iets naderen, benaderen; r&patan, nadering;

aansluiting, sluiting, opsluiting; oprukking;

aanrukking,

i^3 ) \ rapang, zekere eetbare zoutwater-

visch, op den belanak gelijkende,

maar grooter.

Li3o) y merapik, praatjes (im, verdichte)

maken.

x^jj ) \ rapiii, zekere struik, welks bladeren

in de geneeskunde gebruikt worden.
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De bladeren zijn aan de eene zijde der

hoofd rib veel korter en smaller dan aan de

andere, waardoor zij een gehavend voorko-

men krijgen; sïreh r., gehavend, bedorven,

bijna niet eelbare sireh-bladeren , waaronder

ook de kleine, jonge, slijmerige gerekend

worden; uitschot van sireh-hladeren,

<K^) ) 9 merapah, over iets heen gaan, bv.

over iets dat in den weg ligt; op

iets treden, trappen; nedertrappen, bv. gras,

struiken; graan dat nog in de aren zit

uittrappen.

A^ ) 1 rapoh, broos ^ breekbaar; berstend

[van natuur]; z. r^ppis. — r. hati,

broos, wat hel hart betreft, d, i. weekhartig,

teergevoelig , zachtzinig; merapoli, broos enz.

worden; m. hati, weekhartig enz, worden:

kerapöhan, broosheid, breekbaarheid; k.

hati, weekhartigheid, zachtzinnigheid, teer-

gevoeligheid; perapoli, wie of wal broos

maakt enz,, middel daartoe; zekere kunst,

waarmede men de ledematen van een vijand

broos maakt, zoodat ze moeten breken,

wanneer men ze aanpakt.

<^^ 1 I., merapih, dicht bij halen,

* II., beetje, kruimeltje, — [C.].

iAU-3 ) \ (ii^al- rakijah) fem. van j). .

—

Voorts: nom. pr. f.; mal. verb. als

nom. pr. zijn: rakijah en k ij ah.

(2) 10.

/ -i ) \ » plur. ^)^jy betooverend; ioovenaar.

van Xaj»),«JCswJ ) \ rakijah en kïjah, verb. ,«.. ^^,j .

i^ S ) \ I. raka, door beschadiging op het
^

punt van te breken, zooals bv. eene

schotel, een mast; merikaken, beschadigen

tot op het punt van breken.

* II., batav., echo — [B.].

O ) \ y plur ^(^j , kruin van een* berg.

Met plur.
^J^ ^"^j: •^/. en

kif ., rijdend, inz. op een kameel; scheepva-

rend; kameelruiter; reiziger; scheepvarmide;

passagier aan boord van een vaartuig.

<Xj^ ) \ (mal. rakibah), blad van een

palmboom, van boven naar beneden

hangend, zonder tot op den grond te komen,

en van daar: bladwachter (custos), die in ar.

of mal. boeken, evenals een lak, van het einde

van den laatsten regel naar beneden hangt.

^ ^j^^ ) \ I. rakat, z. llS^ ,

* II., bind., glycinus abrus, Lin., eeneroode

erwt met een zwarten spikkel, ook sag^

tiriibangan genoemd, naardien dezelve als

gewicht gebruikt wordt om goud te wegen,

makende 24 een amas, en 16 (2) amas

een tahil uit. Tot een deeg gestampt dient

het als lijm, om bij het vervaardigen van

gouddraad de kleinere deelen vast te hechten.

Van daar: meisden; lijmen;— perakat, kalk;

lijm, — [M.]. — z. p^rkat.
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* III. (oud-jav. rak^t, T.), komedie; blij-

spel; /ducht [door menschen gespeeld]. —
[L. (Ism. Jat.)].

\j^jS ) A 9 merakoet, slinks te iverk gaan;

slinks bedolten.

i^jl^yó ) \ I- rakW, verbinding van een aantal

gelijke deelen tot een geheel; vlot;

merakit, verbinden een aantal gelijke

deelen tot een geheel, bv. een aantal hoo-

rnen tot een vlot; op een vlot vervoeren;

p^lïta ^mpat serakit, vier lampen die

een geheel vormen, d. i. eene lamp met

vier armen.

* IL, stellage voor werklieden.— [(i.].

* IIL, jav., een paar. — [C.].

*IV., naam van een' dans. — [C.]; vgl.

rakat II. (T.).

w^ ) i z. J ; itierakam, borduurwerk

^ opvullen van de door het borduren

ingesloten ledige ruimten met iets van

eene andere kleur.

(*>S ) \ rakan en rekkan, plaats waar de

koopwaren uit den omtrek samen-

vloeien; markt, marktplaats; stapelplaats;

vast koopman, bij wien men gewoonlijk

koopt of verkoopt (z. pakkan); rdbanan,

vast koopman, bij wien men gew. koopt of

verkoopt; vaste leveraar; leverancier; med-

gezel in eene onderneming, bezigheid of

dienst; medekoopman, vennoot; medearbeider;

ambtgenoot; maat.---i. langganan.

C.^S ) ) I. raffftj soort van wijd gevlochten

teenen mand met een touw, bij wijze

van beugel, waarmede men naar zee gaat,

om er allerhande schelpdieren, ook wel

visch, in te doen. Men gebruikt haar ook

voor groenten en andere dingen, die niet

door de tusschen ruimten kunnen vallen;

r. b(lêwah-2-han, fruitmandje; nierag:a,

van het haar zich als een ragebol voordoen;

beraga, van een r. voorzien zijn; pinggan

b., fruitmandje; serag^a, wat op een r. vol

groenten gelijkt; baloeng s., een volle,

kroonachtige hanekam.

*II., jav., lichaam; persoon. — [C.].

^\'j ragoe, men., verward. — [T.].

C^^ j M I- ragi — skr. ragï (soort van

graan)—
,
gest, voorn, drooge, van eenig

graan gemaakt; meragi, met r. mengen; gesten.

II., de kleuren in eene webbe; meragi,

den ketting scheren van eene webbe, die

als voorbeeld dient.

*III., metaal.— [L.].

\^^^yó ) \ , meragoet, met geweld af- of uil-

rukken, zooals bv. een kleed van een'

stoel, de haren uit het hoofd.

(h^)s I- (vgl. ranggas, T.), meragas,

met de vijf vingers in iets grijpen

en daaraan trekken, bv. in de haren, in de

twijgen van een gewas; aan iemand de lange

haren afsnijden, inz. als straf.
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* II., w. sum., bewijs; corpus delicU; ook:

landa biti.— [N.].

-K- i3 ) ) !• rSg^Hg) klimmen zonder lad-

^
rfer. — [C.].

* II., grijpeuy met geweld nemen; af-

scheuren (z. regang, T.). — [M].

>J> ) \ (uil 'l Tamil, T.), rag^ani, A/ewr, tiiil;

verf; luim, kuur, gril; wijs (muz.) ; ba-

njak r. ^ngkau, gij hebt veel luimen (veel

noten op Je zang); banjak ragamnja kaïn

ïtoe> die sloffe heeft velerlei kleuren; poespa

r., gekleurde bloemen; topaas ; \6\ger\s som-

migen: hyacinlh (edelgesteente).

>^ ) i rag^oem, schroef, om er iels in vast

^
te zetten; schroefstok; handschroef;

bankschroef; veerhaak; nijptang.

^ (L-5 ) S ragoe, w. smii., inslikken. — [N.];

lees iS)j uitspraak van ^j (T.).

L
,

Q--J ) i ralip, in een* hoogen graad slaperig,

zoodat men de oogen nauwelijks

nog open kan bouden (jav. arip, T.).

^ ) i I. rama — skr. —, eigen, van een in-

carnatie van Wishoe, onder den naam

van S^rï Rama, de held van eene bikajat

en een tooneelsluk.

II., rama-3, vlinder. — z. k(êpoe-2.

^ ) i , nieramoe, hout kappen voor een bepaald

doel, bv. voor een buis, een vaartuig,

MAL.-NEDERL. WOORDENBOEK. DEEL II.

allerlei gereedschappen enz. ; bouwstoffen

verzamelen; hout kappen voor iels.

^)i I. rami, naam eener soort van netel,

waarvan touw gemaakt ivordl — urtica

aestivans — ; het touw dat er van gemaakt

wordt (vgl. ramin, T.); r. liïloon, z.

taloen.

* II. z. ramai.

f hiès/0) \ , meramas, kneden; met de handen

doorwerken. — * w. sum., uitper-

sen, uitwringen; ramas kain, een kain

uitwringen; ramas limo (limau), een

citroen uitknijpen. — [N.]; ri\masan, ivat

gekneed enz. is; peranias, ivie kneedt enz.:

gereedschap daartoe.

/ >JskX) ) \ ramoes, van het aangezicht harig;

behaard, ruig: van iemand harig

enz. in 't aangezicht.

l
,

_iL^ 1 1 I. ramak, van vuur met eene groole

vlam brandend (vgl. rabak II., T.).

*II., jav. (?), U groeien (gloeijen?) van '/

metaal.— [L.].

( r^') ramal — verb. van JUj, .

•^..j^) 1 ramin, men.,: rami I. (T.).

-X- 4/C ) i ramo, port., een tak. — [R.].

c?^ ) i ramah — skr. ramah {bevallig;

bekoorlijk) — vriendelijk, beleefd; ge-

meenzaam, minzaam; spraakzaam, lieftallig;

10
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meramah) vriendelijk enz. zijn; merkm^hi^

vriendelijk enz, behandelen (tegenover iemand

mmaA zijn; vgl. onder djïnak, T.); ramah-

tamah, z. tam all.

.^) i ramai (men.: rami, T.) — skr.

ram j a— , /a/ryA; (ook van geluiden) ;

volkrijk; levendig; vrolijk, met zijn velen;

meramai, talrijk enz. worden; met zijn velen

iets doen; vrolijk enz. zijn; meramaikeii,

verlevendigen, bv. den handel; met zijn

velen eene handeling verrichten aan iets;

fixet zijn velen aanvallen (hetzij met daden of

woorden); met zijn velen bij iemand komen,

inz. ter verkrijging van iels.

,,j ) i L rana, langdurig ziek, langdurig lij-

dend, ook aan zielesmart; kwijnend,

sukkelend, ook in v^edervaren en onderne-

mingen; merana, langdurig ziek enz. zijn;

tjinta m., van liefde kwijnen; ook: tjinta

merana rani.

II. — skr. rana—, slagveld (in hik. en

poëzie); strijdzuchtig; ongeregeld van driften.

III. en rdna — wijz. van ratna.

S'

^j rina z. ^)^ III.

. ,j) i I. ranoe, kraal, om olifanten te vangen.

# II. (jav., T.), voaler; meer [z. danan].—
[G.]-

*^ji/OM ranlt, \v.\ sum., fraai; mooi? —
[N.].

L Q-J 1 i I. ranap, den bodem gelijk, na-

genoeg den bodem gelijk [bv. een

huis]; zich even boven eene vlakte verhef-

fend, zooals l)v. laag land, uil de verte

gezien, boven de vlakte der zee; meranap,

zich dicht boven de oppervlakte van iets,

bv. water, heen bewegen.

*I[., minder gebr. ranak, afgaan, af-

vallen als het lak van een' brief. — [L.].

^C Q-Jm ranak, z. ranap II.

w^> ) i ranoem, volkomen rijp; murw.

^.,o)\ ranoen, men. uitspraak van ra-

noem (T.).

^) i I. rawa, gew. btêroeng rawa, naam

eener soort van groole wilde duif —
columba littoralis — , waarvan twee on-

dersoorten, een wit met zwatten staart,

ook wel böêroeng pöêteh genoemd, en een

grijs, met zwarten staart, gew. bóêroeng

rawa genoemd.
'

II., naam van een' boom , die zure eetbare

vruchten draagt.

III, en rawa-3, moerassige grond. — z.

rawang.

IV. (men. uitspraak r aó), naam van een

aan Mandheling (Mandailing) grenzend

landschap.

V., kaïn rawa, soort van licht geweven

chineesche sloffe, voor bedgordijnen en

dergelijke.
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25^^ M plur. van c^^)j^

L ** J ^ ) i, meraoet, iels door het afsnijden

van spaanders bewerken; wegnemen

mei een mes de scherpe kanten van iets,

schnitzeln (bal. rot, jav. ongot, T.); pïsau

r., mes daarvoor, hebbende een kort lemmer

en een* langen, krommen steel, dien men

in de zijde kan zetten; meraoet rotan,

gespleten rotting van zijne scherpe kanten

ontdoen en op die wijze geschikter maken

tot binding; m. raïh, op de europ. wijze,

d. i. naar zich toe; tongkat ïtoe diraoet

bcëkannja dilarik, die stok is met het

mes bewerkt en niet gedraaid. — vgl. ^'^ .

;

si-raoet, men., een knutseUmesje (jav.

pangot).-[T.].

^- L ** J ^ ) i (jav., T.), rawattin, batav., ver-

plegen,— [H.]; onderhouden, in

orde houden; rawatan , verzorging^ behande-

ling, verpleging; onderhoud (B.).

^ L ^* j A ) i I. rawoet , w. sum., in een nederige

houding zitten, — [N.].

^11., ontvreemden; onvoorbedacht iets weg-

nemen [minder misdadig dan stelen met

voorbedachten raad]; kapen, ontfutselen (jav.

ngrawoed, T.).— [R.].

* IL, in eene beleediging wikkelen. —
[C.].

^CiiLcijw^M rawiserfiig:8:a, — skr.

(zonnestraal; vgl. tjand^-

rakirana) — , raden koeda — , een der

namen van Pandji (T.).

p ^ ) 1 , meraoeng^, hard en lang gerekt zijne

^^ stem laten hooren; huilen, inz. als

uitdrukking van smart; meraoeng^ken, hard

en lang gerekt zijne stem laten hooren enz.;

de stem verheffen en rekken.

tA I. rawan^, bosch, waarin de boomen

wijd uit elkander staan, hetzij op

droegen of moerassigen grond; merawang^,

zich als een r. voordoeti.

* II. en rawah (batav. en jav. rawa,

T.), stilstaand water, poel; moeras, — [M.].

^flll. (Men. uitspraak van raoeng, T.);

rawang-3, w. sum., brullen, hard schreeu-

wen, iemand schreeuwende toeroepen, —
[N.].

^,^^^) i raoep, zooveel als men inde twee

aaneengesloten holle handen kan ne-

men; meraoep, met twee handen, zelden

met eene, naar zich toehalen; met twee

handen enz. over iets heen strijken, bv. over

het gezicht (vgl. jav., T.).

C^'j ^) i raoek, z. rahoe.

L *^^M Im merawak, blindelings schieten

of werpen naar iets, dat men niet

ziet, maar wel hoort (jav. awag, T.);

10*
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rawak-ramban^, 'l zelfde maar niet ver-

sclieidenheid; z. rambang.

L* S ^ M ^* ^*^^^^^^ angstig, zooals b v. iemand,

die van eene aanzienlijke boogie naar

Iieneden ziet; bezorgd; ongerust ten aanzien

van iemand (nieraM'ankeii, 't gemoed

aandoen als muzijk, T.). — * bepraten , om-

praten, innemen; blijdschap, — [L.].

II., töêlang-riiwan, borstbeen. — ^ kraak-

been, — [G.]. — * w. sum., dè borst; toeng-

gang rawan, de borst vooruit, — [N.].

^ III. rawan, jav., zandachtige grond

(jav., broekland, T.). — [L.].
-

^ IV., kawi, tvolk. — [R.]; awan?? (T.).

^ V., een paar van armbanden en ringen
;

tros (?) van netten. — [T.].

i\J $^) K (mal. rawanda) en jJ^^ (mal.

r iwan da), rhabarber.

jJik) i I. rawah, vennootschap.

* IL, z, raw^ang II.

^ HL, men., een groote ijzeren pot om

suiker bv. in te kooken (vgl. kaw^ah).—
[T.].

^ C, #) ) ) » plur. ij»^)j en ï)^j , verhalend;

verhaler, verteller; schrijver van een

verbaal

/ C |K ) \ rawai, A'oorc/ of rotting,^ tusschen

tivée stokken uitgespannen, of hoepel

van rotting rondom eene staak, als liet mid-

delpunt, met koorden bevestigd, waaraan een

aantal vischhaken in het water nederhangen

(vgl. soend. ra we, T.); merSwai, met r.

va7igen.

ï$ ) 1 ralioe en raoek — skr. raboe — , my-

thische slang van reusacbtige grootte;

bcélan (matabari) dimakan r., de maan

(zon) wordt door de raboe verslonden (bij

eene eclips).

¥r1S) K Z raji

/ !J

^ L-^-C^ ) i jr^l*^^j w. sum., voorover vallen

met de handen vooruit, — [N.]; z.

rSbap (T.).

V,,.XvX6) \i plwr. ^^J^,, monnik, inz. cbris-

ten.

i2^^,/^j5 ) S I rahat, wiel, dat, zooals bv. een

spinnewiel, iets in beweging brengt,

* II., malak. en singap., = rabap II.

rs> straatroover ; tolwachter.\ )cXi5,M> pers

/ c /

/C OcXib)) ^^ ^J^'^J' pers., weggeld;

iib) \ rahang, rfe /cee/ t'aw binnen; keel-

achtervlakte; r. bidoeng, de monding

van den neus in de r.; töèlang r., kaak;

kinnebak; mi^mbgsarken r., eene groote

keel opzetten,

l^ QXb) \ I i'Shap, JeA'Ater/, waarmede men

een' pas overledene toedekt; me-
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rahap, met een r. toedekken (men. vooral

van eeu vogel de vleugels spreidende op den

grond neerstrijken; iiiaraliapkaii , met iets

bedekken f T.).

IL, totaal bedorven; onjierstelbaar (vgl.

rabat II.)

. . ^^ ) i , verpandend; verpander,

"^(^^S (l^^s ^)j of ^]j, ï.) raji, jav.

(ralii), aangezicht^ gelaat,— [C.].

/Cm raja, groot, grootsch; heerlijk, prachtig;

voortreffelijk; verheven (deze beteekenis

zeer te betwijfelen en opgemaakt uit de

zauiengestelde woorden, want bet woord

kan niet als predikaat optreden; bet is ons

hoofd' als bv. in hoofd-poort , T.); djalan

r., de groote weg, heerweg; ^slleeren weg;

rimba r.^ groot bosch; kandang r., groote

kraal om olifanten te vangen; b ar i r.,

feestdag; böënga r., naam eener fraaie

bloem — hibiseus rosa sinensis —, waarvan

een wit, een rood en een vleescbkleurig

soort (bet laatste b. r. airopab genoemd).

/ ^ ) i I. rajoe, weemoedig bij 't berdenken

van iets of bij \ booren van eene

klagende muziek. — z. sajoe en ïba.

* IL, vleien; flikflooien. — [C.].

(C)\ (maL raï), plur. )^), Ij), ^j), ^j,

^^j en -4) j ^<^l gezien wordt; gevoelen;

raad; wetenschap; zin; geest; omzichtigheid;

v^l J) Jjt), raadgever; raadsman, adviseur.

C^h
raji.

) i , z. onder ajer.

iemand toe gooien; met de hand

afvegen, — [C.].

p^ ) i rajaug'en g'frajaiig, licht in 't hoofd;

kaltcrig; niet opgewekt, lusteloos.

i^ H^ ) S ^'^ merajap, van kleine dieren,

zooals bv. insecten, en planten,

kruipen; voortkruipen; kruipen over iets.

^IL,batav.,uit'tjav.,: anai-2 L— [T.].

^ \^\ \ rajil (raib? T.),- w. sum., trek-

ken (== tarek); 2*^. rivier; somtijds

vindt men voor bet laatste ook karajil. —
[N.]; door 't gelijk stellen van r en / in

de spelling als sluiters is k ar a il 't zelfde

als karair; z. onder aj^r (T.).

4^ ) i , inerajau, blindelings in U rond lasten;

zonder doel rondloopen; op avontuur

uitgaan; nu eens dit, dan weder dat aanvat-

ten; nu eens hiernaar, dan daarnaar verlangen;

blindelings in 't rond tasten naar iets, hier

en daar zoeken naar iets,bv. naar iemand,

die zieb verscbolen beeft.

^^)\, meraih, naar zich toe halen ^ bv.

iemand, om bem te ombelzen, een' lan-

gen roeiriem, den trekker van een geweer;

onder den arm nemen; snijdende steken

naar iemand met een dolkacbtig wapen,
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zooals de f^Juisw, daarbij de vingers naar

boven gekeerd en den arm waterpas van

builen naar binnen brengend, als om het

obj. naar zich toe te halen; snijden met

terC sikkel; een geweer (eig. den trekker)

aftrekken; den haan van een geweer overha-

len, spannen; koopwaren in helgroot nemen,

om ze rond te venten of in het klein te

verkoopen; menolak m., verkoopen en

koopen; koophandel drijven; djalanb^raïh

l^ngngan.

cJO)) !• rajah, zwak van ouderdom (bal.

raja, T.).

* II. (jav.. T.), rooven, plunderen; confis-

keeren; echtbreken y verleiden. — [C ].

^ (m) S ranJa, w. suui., babbelen, snappen,—
[N.].

A^) i 9 lueranjali, op de eene of andere wijze

gebruiken, vroeger dan een ander,

bv, eetwaren, eene vrouw enz.; söêdah

diranjah orang, daar zijn demenschenal

geweest.

^ i of rap, nabootsende uitroeping van een

krakend, knappend geluid als van korte

riemen die bij 't roeijen op 't vaartuig neer-

komen, van de vingerleden, die men laat

kraken, van potscherven waarop men trapt,

van tabak die gekerfd wordt; meng^erab,

kerven bv. tabak; knappend eten bv. scheeps-

beschuit; pengurai), ivie kerft en^.; kerver;

gereedschap daarvoor; peng^erapan, kerving;

het knappend eten; rab-roeb, met verschei-

denheid (helderder en doffer).

j k rob, jav., vloed (stand van 't water);

vol—[t].

en b . ) , heer; bezitter;_> i, plur. <^yj

Heere; ^^^Ul) l-j. , Heer der werelden;

JUi)uj>., geldschieter; ^-O), de heer bij

uitnemendheid, d. i. de Heere.

L J i rebba, menigte op den grond liggende

dorre boomen, kreupelhout of takken,

hetzij op de plaats zelve geveld, of door

eene andere oorzaak daar gekomen; inz.

het gevelde hout op een stuk boschgrond,

dat men wil gebruiken (vgl. bat. roba en

jav. b^ra, T.).

^IJ i , uitspraak van r^bbah, batav.— [B.].

, woeker; makan r., woekeren.

4^
\ s i , het vermeerderen, het aanwassen; het ne-

men van onrechtmatige winst, het woeker

drijven.

L j V._> i , soort van snaarinstrument, dat

v'
met een' boog gestreken wordt; z.

arbab.

y

-k?w \> band.

ik [nV s i, versterking; meribatahkeu , t;6r-

sterken; moed geven aan iemand.
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y ^

pw \ ^^9^.j 9^j> telkens vier; vier aan vier.

C
/

^W \ plnr. van ^ .

.

C
/ >?

y Cl V S i (mal, rocba'i), idt vier beslaand;

in de gramm., van een woord, vier

letters hebbend, vierletterig ; uit vier be-

staande; vierletterig woord; gedicht van vier

hernistichiën, quatrain.

/.tw \ I- rebana, soort van handtrommel

met cén vel. — z. berbana.

^tlL, kamp; wildbaan; park (z, rebban,

T.).-[B.].

/ -^ \w> \ i^^dl, ra h b a n i) , den Heere be-

Ire/fendy van den Heere, goddelijk;

godsgeleerde; doctor in de godsgeleerdheid

en de wet; rabbijn; master of a ship, ook

als loods ftmgeerende.

o y ^

ïsV-M' P^^s., vos.

{^^^^^ i rebbab, verb. van 4-?Qj.

^^yO \ 9 mereboet, schielijk grijpen; ontruk-

ken; schielijk behatidelen; schielijk ten

uitvoer brengen; vóór een' ander nemen; van

meer dan één snbj. trachten de een* vóór

den ander te nemen; onder elkander grabbelen

om iets; rebffitaii, schielijke grijping; ont-

rukking; schielijke behandeling; schielijke

tenuitvoerbrenging; wat schielijk gegrepen

enz, is of moet worden.

i^2>\-> \ , nierebbat, afsluiten, zooals bv. een*

weg, eene rivier, een' doorgang, een*

boom, door den stam op eene zekere hoogte

met dorens te omgeven; versperren,

f^ji i (mal. ribih), winst; voordeel; profijt,

fj^\ rebas, z. ^t^.

/ u^ i, mereboes, zieden; koken,

/ kiio i (mal. roeboes) plur. van Uj^ .

/ c /

UaO i, plur, ^\^, groot ongeval.

m \ i (mal. roe b o e'), plur. p^fT ^^^^

vierde deel, kwart; vierde gedeelte van

den buit.

i^ i reboeiig, jonge, even uitschietende

loten aan den voet van een' bamboes,

waarvan de meeste soorten eetbaar zijn

(jav. boeng, T.); mereboeng;, uitschieten als,

zooals bv. een baard, die een' of eenige dagen

oud is; van dicht opeen gepakte wolken

in vlokken uit elkander gaan,

i _^^ i rebak, grootc ruit in eene stof.

^ L_ q__> i rebok, bevochtigen. Isk.— [L.].

UI

. .

^„>
4 rebbaii, afgeschoten ruimte onder een

op palen staand huis, ter berging van

het een of ander, doch inz. ter opsluiting

van pluimvee.
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^ 40 \> l^iiïri rebo, hatav., woensdag, —
z. W^).

J' J?

I J A._^ i plur. vaii L-Jt.

;> J>

<X\-.> %«^ )
(nial. roebcebijali), tf^^^'ff,

heerschappij; opperheerschappij.
^iJV

Ui W y

.> i (mal. ribawi), in de hategorie

:an ivoehcr vallend.
/ -^

w /

4?^ i , gen. cu dai. van iX^, (zijn beer).

<^0 \ rebbali, ^(?/* /e«gf/e ncdcrvallcn; omver-

vallen; zich nederleggen; r. baiigoen,

vallen en iveder opslaan, zooals bv. jongens,

Jic krijgertje spelen; rebbah-rempali (z.

^j), omvervallen met verscheidenbeid, d.

i. naar vcrsebillende kanten of al slingerende.

/^ \ rebbai, van den steven of de riebting

van een vaartuig heneden hel ge-

voenschle punL

/ --J \ (z. S-^ )? ^^^0'^ ^^^^^l ^^^W ^^d (z- i*^ibi,

•• ^
T.).

/ ^ \ i'^^ïJS, dagelijksche uitgaven of 6c-

hoeflen, verleering; z. bijaja.

.Si roebïja en roebijah, verb. van ^Lx.^^,

den Ileere toegewijde , den lieere die-

nende; godsdienstige [vrouw].

Aj<^ \ , z. roebïja.V
y

o c ^ o {

w /

<sij

y c;>

(mal rabbi), (/e?i Ileere toegewijdy

den Ileere dienend, godsdienstig.

Aa^ 1 (mal. roebjab) en l^t, woeker.

^aO \? plur. ^^j), U^j) en ^U^ , te«/e;

naam der cferrfc en vierde maand

der Arab., die door J^ï) en^ï), onder-

scbeiden worden.

L
* J i rat, erat en herat, i'a6'^ ineen ^ zoo-

als bv. grond, die aangestampt is; van

bet licbaam, van menseben of dieren vast;

van eene binding strak aangehaald; menge-

rat, grond aanstampen; eene binding strak

aanhalen; s^g^nggam w, een handvol, vast

ineengedrukt ; soédah r. betjara, de zaak

is vast besloten, is geklonken,

i** jf i roet, in staat, bij machte; iiieiig'C-

roetkeii, in staat stellen.

i**j i f Ij.) retta, z. arta of barta.

(^
** j i retti, z. ^rti; órang r., iemand van be-

grijpen, een schrander mensch; lij ada

b^r^tii, zonder zin enz,; seretti, gelijke

zin e«5.; adj., van denzelfden zin enz,

Vj i (mal. ratadjoe), groote poort met

^ een poortdeur.

\^^^i i plur. van XjJ^

/ c5

d^^.js3 S > pl^"*- S-^j ' ^V^^^^ ^^'^ ^^*^^ ladder,

trede van een* trap; rang, aanzien;

ambtswaardigheid.



U^J 133 ^)

( }^ ^ rettas, van een naad gescheurd;

van iels genaaids gescheurd in de

naad; merettas, een naad opentornen; iels

genaaids in de naad opensnijden, bv. eene

diclilgenaaide brievenenveloppe; deluiid licht

openrijten, schrammen [bv. met een snijdend

wapen]; in snijwerk eene voor snijden; kii-

rismöê lijada mer^las A}^ng'di, uwe kris

schramt de huid niet,

¥: i-J \ I. rettoeiig*, ongesteldheid, ziekte (vgl.

^ FQSloeng, T.).— [M.].

* IL, wanorde, onlusten, opschudding, —

L^ JL,^' \ ,
gesloten vrouwelijk geslachtslid,

zoodat alleen de pisweg geopend is en

de vrouw tot den bijslaap ongeschikt is.

L_ _o_
,

V i rcttak, gebarsten^ zooals bv. glas,

porcelein, bamboes en dergelijke;

barst; r. tangan, de lijnen in de hand;

merettak, barsten.

i Q J> i, merettok, iemand alle werk laten

doen, voor alles gebruiken,

^ L_ ÜJ^ \ rettok, oproer, beroering, — [R.].

VjiV 1 , van eene vrouw ondoordringbaar

voor den beslapery omdat zij slechts

den pisweg heeft; voor den coitus ongeschikte

vrouw,

> \ rettal = artal.

ratam, het kratten der vingers.— [L.].

^
^* i retua , ratna en rana— skr. r a t n a—

,

juweel; edelgesteente; het beste (juweel)

van zijne soort; prinses; r, tj^mpaka, /o/?aa^.

UI

cKJi \ I , merctteh, knetteren, zooals bv. zout

in 't vuur; van de huid vertoonen of

krijgen kleine waterpuistjes, zooals bv. door

de zonnehitle.

II., landschap op de Oostkust van Sumatra,

onder Lingga.

y y

\jVj^ i, hoop, verwachting; vrees,

y

L-jVi^ \ plur. van ^-^^ .

^ / y^A^^ V (jav., T.) redjasa, naam van

een^ boom.— [L.] ; Elaeoecarpus

speciosus; draagt fraaie bloemen.

IL, z. i^^j'
y

j\ji^ i plur. van (J^j .

^^^ Vrs^ i plur. van Js-LTJ ^J'

I,
plur.

en L-j

maand.

y y y .

/ y

^j ^r "^^^j'- ^Us^,

U..1, naam der zevende

CI-^Va!:^ N plur. van

c y

^ ^s^ i , antwoord op een* brief.

C^J'-
t>?"j;-

*Ss.^J plur. van ^)j



<)Ca>-

<Xjti^ \ (mal. r a dj *a h), terugkeer; (eriigkeer

tol het leven; opstanding; terugkeer

der ziel tot de aarde, d. i. zielsverhuizing;

terugkeer van den man tot zijne verslooten

vrouw,

/ c

<JL5Ciih. i (mal r i dj 'ah), terugkeer van den

^ man tot zijne verslooten vrouw.

/
,
•^ \ en ,^y^t> terugkeering; terugkeer;

terugname eener verslooten echlge-

noot; ^^^^j9 wöt^ terugkeert; wat terugge-

geven wordt; antivoord.

UI

i£5^ i I. reddjan^, naam van eene landschap

op Sumatra- onder Benkoelen.

II., afstand, zelden anders, dan in de

volgende uitdrukkingen: sQr^ddjangköéda

berlari, afstand die een paard in den snelsten,

loop kan doorrennen, zonder van vaart te

verminderen; se.rgddjang mata meman-

dang, een gezicht ver,

III., in de astrologie dier, dat een' van

de 30 dagen der maand regeert en gunstig

of ongunstig maakt voor 't beginnen van

ondernemingen.

•.
^

1
,

Q^'s^ 1 , mereddjoek, schielijk recht vooruit

(niet bv. zijwaarts) springen,

/ ö^v^ 4 redjehii en rezeki — verb. van

üjj'^ — ^e batav. r^dj^ki. —
[B.].

154 V-?^^

^ /

en J^^j man; iemand van manne-

lijke eigenschappen.

^ o

<^A^^ i en iA^j pliir. van Jt^^ .

(mal. r a dj a m), steeniging; ter dood

enging; vermoording; vervloeking (z.

r^ddjam).

v^ \ reddjam, verb. van ^^j; mereddjani,

^ werpen met iets enz.

,.y£Sfc^ i reddjan (z. adjan, T.), persloop;

dysenterie; mereddjail, bij herhaling

pijnlijk persen of drukken, zooals bij persloop;

herhaaldelijk met klem aanspreken (als ware

bet dwingen) tot voldoening van iets, zooals

bv. een schuldenaar om betaling, iemand

dien men heeft laten roepen; batoek r.,

kinkhoest,

^jj^ i plur. van (w.^^ .

•^ c> ) ft^*^ ) radjawardi (jav., T.), daoen

sambang, bloedstelpend blad,

half rood. — [B.].

, terugkeering, terugkeer; in 't mal.

het betrekking hebben op iels voor-

gaands, zooals bv. in de constructie van

een* zin.

^^Q^^jS^j radjöêngan, batav. (jav.),

zekere gespikkelde krabsoort,

t^^\
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portunus sexdentatus (vgl. Marsden en Elout

onder andjoeng). — [T.]. — Ook bij L. —
z. rendjong.

/.4 fi

'^^ \ radjêêiia z. ardjöêna.

UI

^^s^ i , mereddjab, achteloos en onverschillig

voorstrompelen , zooals bv. eene eend;

blindelings vooruitgaan^ achteloos en onver-

schillig over iets heen loopen; blindelings door

iets heen dringen; TfeTeiAjah^ wie achteloos

en onverschillig voorstrompelt enz.; lomperd.

, ,
gesteenigd; waardig gesteenigd te

worden; ^tJ^S) ^JXl}J!^)^ ^\j ^y6

^

wij nemen onze toevlucht tot God van den

gesteenigden duivel.

i rettja, z. ai-tja.

..jVj^ i retjana en reutjana— skr. ratja-

na —, letterkundig opstel; verhaal;

ontwerp, schets, klad; afschrift; exemplaar.

Sommigen maken een onderscheid lusschen

r^ntjana en retjana, door aan het eerste

de beteekenis van gelijkenis; 7^edekimdige

figuur [2»^^], en aan het andere die van

jSij^, te geven; meretjana, verhalen; mcre-

tjdnaken, opstellen, ontwerpen, schetsen;

klad maken van iels; een afschrift maken

van iets.

C ii;^ i , merettjoep, van een' troep kleine

visschen of garnalen in menigte op-

springen; van erwten, graan, gras en

dergelijke uitbotten.

i _ o ^y^ 1 I. rettjak of tjerettjak, sclmar^

sche en ondiepe pokdalen; de appelen

van een paard, —- z. bopeng en bcêrik.

IL, merettjak-^y elkander verholen lonken

toewerpen.

L^^C»^^ i rettjik, spat; merettjik, spatten.

j
V^^ i plur. van ij^j ; z. onder J^^ .

y^Vw i (mal. rahal);, plm\' Js^-^) en JU-^,

woning, verblijf; plaats waar men halt

houdt; kleine zadel voor een kameel; les^

senaar voor boeken bij het lezen (de laatste

bet. in geen een ar. Woordenboek. Voor

de laatste bet. gebruiken de Mal. gew. lU-^

of rïhal (vgl. lèkar, T.).

c
y ^ cc

v^s^ i (mal. rihim) en ^. , plur.jé'^jh

^ ^ baarmoeder, uterus; banden des bloeds,

bloedverwantschap; ^s^J)^^, broeder van

moederzijds.

/ c /Vi o ^

^ ^*^ i en ^j^^j > albarmhartig , algoe-

dertieren [alleen van God]; ^Uo-^S J,

de albarmhartige, d. i. God; ^Jl^^J]^^,

nom. pr. v. (z. deraman).

y o y

A ^ <^, i en i^^j , barmhartigheid, genade.

c /

^^-^^•o Ias»-,
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y /

^ ^^ i , 4x11 jjue»-. , God hij is hem genadig

gewcesL

y

x^^ i, harmhavlig, genadig; berboowal

r., barmhartigheid enz, uitoefenen;

J^^f^^] , de barmhartige enz. bij lütncmend-

heid, d. i. God; ^s^1)ój<c, nom. pi\ v.

(z. deraïm en aïm).

* i , zekere fabelachtige, monsterachtige

^ vo^e/, die een rhinoceros in zijne klauwen

kan wegvoeren; het kasteel in 't schaakspel.

y y y

i $\!^ \ (üial, racbawab), zachtheid;

slapheid,

y o :>

<\jO£^ i en iusi^ . , welwillendheid; goed-

heid; toegevendheid; verschooning,

c y

A^^i, ^j en y*-^ (mal. racboe enz.),

zacht; slap, hangend,

^ i rad — vcrb. ned. — , j^aad (personen, die

beraadslagen).

^ i redda, van wind, regen, ziekten, bart-

stochten en dergelijke minder hevig;

opgehouden, tot bedaren gekomen, eenigszins

bedaard,

wy

^4, terugstooting; verwijdering; terugbren*

ging; terugzending; teruggeving; verwer-

ping; wederlegging; slecht; verworpen;

minder goed.

V
^y
(3 \9 plur. i^,^j)y soort van mantel, dien

men over hel lichaam en het hoofd werpt.

y
\»

iió S 0^1*^1- riddab), terugkeer; afvalligheid

van het geloof, apostasie,

/ Ktsèó S? inereddas, recht afgaan op iels,,

bv. den vijand; iemand op het lijf

rukken, bv. een^ schuldenaar.

Oó s i^^*^^'
i'i^J^')' terugstooting, verwij-

^ dering,

*

L
,
3 lS \ redoep, van de lucht betrokken,

donker; van de zon door wolken bedekt,

beirokken,

c Jl> )
(of h(.n'dik), niereddik, op een

strengen toon berispen, bestraffen,

doorhalen,

^ i 1. redam, uitroepende nabootsing vanrj
een rommelend geluid, als dat van eene

trom; zoodanig geluid; soort van handtrom'

mei. — z. rebana. — meredam, 7 geluid

r^dam voortbrengen; beredam, op een rQ-

dam spelen.

IL, flauw zichtbaar door den verren

afstand, zooals bv. ver af gelegen bergen.

III., remok-redam, aan kleine stukken,

te morzelen; aan gruis [mi,], aan duizende

stukken, kort en klein,

^ j^i^ \ redoem, verhakking; verhakken. —
[C.].

t5 ;3 \ , mereddah ,
gevaren of moeielijkbedenV

trotseeren, het hoofd biede^u



^JJ
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z' y

C^ i i rerali, z. lerak.

^ C '^
\ t 1'?ï"?Vj J>alav. (uil 't Ifal. of

soend., T.),=- lerak II.— [B.].

ei /

C
„ ^

^ ) \ 1, onderhoudend; verzorgend [inl.];

onderhouder y verzorger , voedsier-

rae/er [inl.]; j)jJ), Je onderhouder enz,

bij uitnemendheid, d. L God; q)jj^)ój^,

nom. pron. v. (z. deradjak).

L ^ \ i (mal. rizik), plur. j'j^h o;ii6?r-

vcachl voordeel, door de genade Gods;

portie; al wat aan iemand toegekend wordt

en hem tot gerief strekt; nooddruft, Ie-

vensbehoeflen ; dagelijksch brood ; vivers ;

pensioen; onderstandgeld; soldij ^ fracte-

ment, wedde; z. r^zekï en r^dj^kï.

( j^ S i*^^^5 uitroepende nabootsing van een

ritselend geluid (helderder dan roes),

als dat voortgebracht, wanneer men een op-

gerold blad kerfC; zoodanig geluid; z. deras.

/ v^ \ roes, doffer dan ras.

/ v^ \ ressa, aandrang, aandrift (ook tot

het doen van zijne naUiurlijke be-

hoeften en tot baren); lust, begeerte; nie-

ressa, aandringen, aandrijven.

A^j\/^y zending,

/ / /

<^LJww \» zending; met plur. ei^ïU. en

^ (JJ^j, wat gezonden wordt, afge-

zant, gezantschap j bode; zendbrief, missive,

brief.

L!U,

K^^^^^sj^ \ f diep indringend (van een zwaard) ;w J
"".waard in de schede opgestoken.

(^;>NAAj \ ressat, naam eener soort van varen.

restocng, neusgezweer— plumbago

CTJ
rosca — ; r. kóëtji, sti7ikend en st/phi-

litisch — ordena. — * rastoeii?, batav.,

booze zwoeren, vooral in den neus ten

gevolge van een kankerachlige kwaal (daj.

rastong; jav. lestroeng {venerische neus-

zwecren).— [T.].

/ y

^i^s/s^ K , magerheid van billen en dijen.

Q ;>

f^^jsM )
(mal. roesoeh) plur. van^^l.

V fszTL^vi i fem, van T^j^-

C^^^g^ i, nieressap, eene onbekende of on-

gebaande plaats blindelings indringen.

^^ Q^j^ 4 ressak, zekere boom, met goed

timmerhout voor woningen en vaar-
V

tuigen.

/ Mjiuu \ rasaksa (niet aan te bevelen) in

plaats van raksasa.
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•X- LLXam K rcsik, jav., klaar, zuiver, rein;

oprecht, — z. b^rsek. — [C.].

L
,

^ Cjjg i rcssik, fel h\.\m]\ï\.ie,inlensief;

van een geluid doordringend, zooals

bv. een bootsmansfluitje, een krekel; knit-

terend, zooals bv. stevig papier, dat in

elkander gefonimeld wordt; meressik, van

eene hitte, inz. de zonnehitte, fel branden;

een doordringend gehad maken, zooals bv.

een bootsmansfluitje enz., knitieren.

Lw \ (mal. rasal), zachlheid en gemak in

beweging en handelen; gematigdheid;

draling; het schoorvoeten; van den tred zacht.

A^ i plur. van J^^ .

c

K^ i (mal. ris il), gematigdheid; zachtheid;

draling, het schoorvoeten; zachtheid en

gemak in beweging en handelen.

SJ4 i plur. van J^^ .

c /

^^/^ i (mal. rasam), plur. >^^i en
fy^j,

^ verordening; voorschrift; gebruik; wijze,

manier (vgl. ^)j I., T.);^ Jjs^ ,
gebruikelijke

(niet voorgeschreven) wet,

s^ i ressam, naam eener soort van varen,

^ waarvan men schrijfpennen, fuiken,

vlechtwerk, inz. petten maakt (vgl. ^)j IL,

T.).

JW^ z. JU^)y'

o y

/ ^^4>jsM \ (»nal. rasmï), gebruikelijk in de

mode; z. ook r^semï.

/ ^«-f^^w \ resemï— verb. van ^^^j —> wia-

nier; tweede natuur; r. babi, varkens-

7nanier; schielijke uitstooting der lucht door

den neus, waardoor een geluid ontslaat, dat

wel wat heeft van het geknor van varkens.

y « %,AJ^ \ ? meressan , zich een gezegde van een'

ander aantrekken of op zich toepassen;

al is dat gezegde geheel zonder kwade

bedoeling geweest; meressanken , een ge-

zegde op zich toepassen,

L J Y^ ) ' P'"^' ^J ' H^ ^" '^J
^

'
gezon-

den, afgezonden; gezant, afgezant;

^){jy^j , de gezant gods, d. i. Moehammad;

J^J), de gezant bij uitnemendheid, d. i.

Moehammad.

^jAW \ plur. van ^j .

JCvM \ ressah, door onaangename gewaarwor-

dingen aangedaan; niet wel gehumeurd.

roesija en rahasija — skr. rahas-

ja — ,
geheim, geheimenis; verborgen-

heid; geheimzinnigheid; binnenste; geheim;

verborgen, geheimzinnig; m^mboekak^nr.

jang dibaramk^n 9j^^ geheim, dat de

goddelijkke wet verbiedt te openbaren; se-

roesïja, van hetzelfde geheim, ingewijd;

ingewijde.

LsV
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\J^ K plur. vQn )irv
c :>

cX-wü \ (mal. roessped), hel gaan langs den

rechlen weg; rechlschapenheid^ verbonden

mei dapperheid; braafheid, gezondversland.

5 êjgu i, i^'^^ en x^^. enz.), plur. ^^ en

U/ . , vaslgeslelde prijs voor eenig werk;

gifl Ier omkooping, sleekpenning,

(Hé \ plui'- van i^j.

f -jCu ) risjï en rïsji of risï en rïsi (deze

uitspraak geheel op gissing T.) — skr.

risi, — heilige (de uitspraak moet resi

zijn, T.).

(^XaXm \ 5 leidend langs den rechlen weg; den

rechlen weg volgend; rechl in zijn

gedrag en ondernemend; wezenlijk al hel

ui ^

bestolene aanleggend; verslandig; ó^l), de

verstandige enz. bv. uitnemendheid, d. i. God,

s£j)sxc, nom. pr. v. (mal. z. derasib).

\/^ \9 toestemming; berusting,

\^0 \» het zich moeite geven om meer dan

een ander te behagen, en het strijden

daarom.

/ *>

i\j^\ plur. van ^^)j<

//

qVa^ \ en *ic\^j, hel zuigen van een kind;

saudarqi radla*ali, zoogbroeder of-

zusler.

^>V

6^J

^>^jsO ^
(mal. radlah), nom. un. i^^j, ge-

schenk van weinig waarde; kleinigheid.
C ^

/ c/

Al^XsÓ \ (mal. radlchah), nom. un. vanV
/ o

l^J

/j ) 4A^ 4, hel voldaan zijn; hel met iels

^tevreden zijn; hel zijn bijval schen-

ken; hel billijken; paradijs; naam van een

engel, den portier van hel paradijs,

/-J>) É.yO 1 (mal. ridlwanï), lol hel pa-

^radijs behoorend, hel paradijs

betreffend.

/ /

^^ , hij is voldaan geweest ; iu^ <)dl
'

God zij voldaan over hem, woorden

die meu bezigt bij het uitspreken of schrij-

ven van de namen der vier eerste kaliefen

of der vrienden van Moehammad, gaande

boven <d!yiU5i-
'J'

y

/ w\o S^ genoegen y loeslemming, welbehagen.

oy

\^^^y^ i (mal. ratab), frisch; groen; versch;

vochtig; teder; mollig; ledere, mollige

knaap of meisje.

yj^ \ (wial. ratal), plur. JÜb^ ) , pond, gew,

van 12 onsen waarvan elke 40 dirham

bevat; gewicht van I28V2 drachmen.

ès^ él^ \ (mal roetöêb^h), vochtigheid;

frisch heid; verschheid; sappigheid;
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groenheid; toestand van iets, waarin hel

geschikt is, vormen aan te nemem en

gemakkelijk gescheiden en samengevoegd

kan worden, kneedbaarheid.

^„^^/NA^ ^, vochtig , naltig; versch; teder; een

vochtige enz.

VSi \ en U. plur. van ^). .

sIDj plur. <^j.

/ / /

oV^ \ plwr. van iy: ,

.

^Ud^ plur. van
^(J.

y :>

c /

Jt/JD \ (mal. ra'ijah), plur. ^^icj , weidende

lastdieren; bewaakte lastdieren; de

onderworpenen in het volk, onderdanen, het

volk. De mal. hedienen zich, zonder onder-

scheid, van de sing of plur.; mal. ook:

krijgsvolk, leger,

i ^Vc. i plur. van (^^xi:. .

jj i^V^ \; S^'^f , ^.^» en ^jU , , schuim

van melk.

i,xv->V^ i plur. van ; ^a£ .

.

o /

^^„^^y^ \ (mal. rarab) en ^-^t, Ae^ wi'-

/en; /^e/ trachten te bekomen; het

verlangen; hel hegceren; verlangen; begeerte

liefde.

y ^

C a_pi i en u^-i. plur. van uJ^^ .

y Q y

/.jVAC.) plur. van ui^ .

.

(^„^x^j^^ S> plur. L-^U,, :^eerrer/fl/i(;ewc/ naar

y y

A/^/S^ \ (mal. rarïhah), plur. ^^U^,

gewenschte en wenschelijke zaak;

aanzienlijk geschenk,

y
'O ) ^ c c

I, OaD v , plur. u-i^^ uii:^ ,
^Uiy , ^j !

en v—sui! J, koek) dun rond brood;

b
oblie, ouwel,

I. rang,: böêram.

II., uitroepende nabootsing van een schel

geluid (doffer dan ring), zooals bv. dat van

metalen bekkens, eene munt die op een'

steen valt, een glas waartegen men met

iets hards slaat. — z. derang.

b roeng^, overloop van uit de vorstelijke

woning (astana) naar de balai, als die

met de smalle zijde aan de voorgalerij van

de astana verbonden is. Waar de tw^ee

daken bij elkander komen, is eene groote

goot aangebracht^ en de ruimte onder die

goot is de roeng; balai r., gehoorzaal, die

met eene roeng aan de voorgalerij der

astana verbonden is.
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p I. (jav. r e lig, T.), ring (nog niet lang in

gebruik): kasau melintang.

II., uitroepende nabootsing van een ge-

luid, helderder dan rang II.; z. dering.

^ / yv.p. \ ringeti, w. suni., dit moet eene

bewerking aan ijzer zijn hetzij

polijsten of van tanden voorzien. — [N.].

^ r*ly^ K rengoet, rukken; ruk, kramp,—
[C.]. z. ranggoet (T.).

ir>A.C. \ rengngit, naam eener soort van kleine

stekende vliegen, kleiner dan de a gas.

^^j^^;^ i L, merengngat, van pijnen bij

tusschenpoozen steken, schieten, ruk-

ken, aankomen en tveder overgaan.

^IL rengTigat, batav. (uit 't jav., ï.),

gebarsten. — [B.].

^ cXC. \ rangda, (de bal. uitspraak van 't jav.

randa, T.), == randa. — [B.].

^tcXC.\ rangdoe, bal. uitspraak van 't jav.

rahdoe (in de verhalen van jav. oor-

sprong dikwijls gebezigd, T.).

¥: cXC. \ rangdi, even als in 't bal. ™ randi^
in de jav.-mal verhalen (T.).

^ r. ^ i rongrong, batav. (bal, T.), knabbe-

^^ len, invreten; doorboren. — [B.].

/ jü^kD ) rengsa en rensa, traag, loom,

lusteloos, vadzig; merengsa, traag

enz. worden.

f W4^ \ > rengngas, naam van een* boom,

die een goed rood raeubelhout en

MAL.-NEDERL. WOORDENBOEK. DEEL II.

eene soort van vernis levert; r. manoe^,

soort daarvan; bcêwah r., z. onder bóêwah.

/ JwKkD \ rengngoes, norsch, stuursch, korzei;

merengngoes, norsch enz. zijn.

siMt^Q' \ I. rangsang, beter ransang, sterk

ruikend; de reukzenuiven prikkelend,

sterker dan tj^ngngis, zooals bv. eau de

Cologne, eau de Luce, sommige sekreten;

merangsang, sterk ruiken; de reukzenuwen

prikkelen; de hartstochten of den moed opwek-

ken; flöfwi^t/rew; perangsang, wie of wat de

hartstochten of den moed opwekt enz., zooals

bv. een toovermiddel, eene toespraak, krijgs-

muziek, opium, alkohol.

* IL, jav., met een ladder beklimmen,

beklimmen. — [C.].

i^w^) rongsing, beter ronsing, ontevre-

den; gemelijk; het zuur hebbend,

hel land hebbend; z. rïsau.

^^ iMs£^\, kerangsokan, batav., uit 't

bal., bezeten zijn door een

geegl; z. rasoek (jav. karandjingan en

kapandjingan). — [T.].

^C aAW.C.\ rongsok, batav., afgeleefd;

afgevallen; gerimpeld. — [B.];

vgl. soend. rorongsokan (T.).

i si. i en rengngoeng, merengngang, van

de haren of vederen van levende wezens

overeind gaan staan, door de eene of andere

. gewaarwording, zooals vreugde, gestreelde

11



162 ^J

eigenliefde, toorn, ziekte en dergelijke; te

berge rijzen; van den neus zich uitzetten

door dergelijke gewaarwordingen.

w

L-JiC- \ rjngngap, ontstaan uit b^rn^ap

(z. ngap, door de . tot het stamw. te

trekken), m^rfiigii^ap, zich verademen, uit-

blazen,

(^jSsmS^ S I- rangka) geraamte, zoowel van

levende schepselen, als van leven-

looze voorwerpen, bv. van een huis, een'

vlieger; model, bv. voor een huis.

#11. (jav. wrangka, T.), schede, omhul-

sel; lichaam, niet betrekking tot de ziel;

vorm, matrijs; huis zonder vromv; arm,

verlaten man. — [C.].

* III., de slaap des hoofds, — [L.]; hel

voorst gedeelte van de kruin van het hoofd;

het haar van het voorhoofd; 2**. of rangga,

hanekam (z. ranggah, T,). — [M.].

#IV., jav. rangkah, grens, grensschei-

ding. [R. (D. W.)].

i^jSsJ^S rengk?) zadel van een' olifant

(dit woord zal te Rijou wel niet

in dagelljksch gebruik zijn. De uitspraak

zeer te betwijfelen; oud-jav. reng g a en vgl

ringga, T.).

^ CX^^ ) rangkoet, onwetend iets van

een ander bij zijn eigen goed

inpakken (jav. rangkoed, T.). — [R.].

^ is;>^5sÜi i rangkit, op zekere ivljze mank

gaan; met een* voet oplichtende

gaan, — [L.].

"^ \j^ySsS^ \ ranykèt (jav. en soend.), batav.,

afrossen, ranselen; rietslagen ge-

ven. [B.].

r mSsS!^\, lüfraiigkoes, pp zich nemen,

ook van een werk.

^( J^^^^^ S
rinjkfs, batav. (uit 't jav.;

vgl. rèngkas, T.), slinken,

geslonken, — [B.]: van naden effen. —
[H.].

^ f j^èS<^ \ ringkis, men., soort van zee-

visch met eene groote kuit.—
[T.].

/x^KKSi \ rengkas (vgl. ringkas. T.),

ingekort, bekort, beknopt, in e&n

kleiner bestek.

^ ^iiLJ>sjD \ rangkang, de armen van een

anker. — [L.].

^ iL^üi \ rangkong en rongkong, ne-

derhurkende. — [M.].

^ij>sD\ I. rangkiiig, groote mand,

op den rug gedragen.— [M.];

batav., groote mand met deksel.— [C.].

* II., w. sum., het bovenste gedeelte

van een takje dat bij het blad zit, de

dunne steel, — [N.].

'jj^sS^K roi^kong en kfrongkong, strot-

tenhoofd; slokdarmsopening; roiig-
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kSng^an, slokdarm; wat er op gelijkt; r.

poenggoeng, de heiligbeensholle;— * rang-

koeng:an, w. sura., de keel; dènèterasa-2

djoewa batoelang (baq toelang, T.),

dal^m (dalam) rangkoengan^ hel is alsof

mij een graat in de keel zit. — [N.].

L-JlJ^Si \ I., merangkap, vangen door mid-

del van een gereedschap, dat van

boven komt, hetzij dit hol ofplat zij; dirang-

kapnja k(poe-2 ïtoe d^ngngan tangan-

nja, zij ving dien vlinder door hem met hare

hand te bedekken; perangkap, gereedschap

om te vangen; rottenval (z. onder IL, T.).

II. rangkap, vereeniging van twee of meer

gelijksoortige lange en betrekkelijk dunne

dingen zooals pieken, pennen, potlooden;

dubbel (z. rangkap. T.); vond; weerga;

paar; merangkap, dergelijke dingen ^a-

menvatten; lierangkap, van Iwee of meer

gelijksoortige dingen: vereenigd zijn; dubbel

enz. zijn; benang b., dubbele draad, zooals

aan den zoom van sommige v^eefsels; pe-

rangkap, wie of wat samenvat; val voor

beesten, die van boven nederslaat en zoo

het beest vat (z. onder L, T.); berangkap,

bij paren, twee aan twee, drie aan drie enz.

* III., w. sum., moet dezelfde beteekenis

hebben als karang, samenstellen. — [N.].

^C^.jNii\ rangkcp (jav.;vgl rangkap

II., T.), vouwen, verdubbelen

[bv. garen]. ^^— [B.].

^LJiJ^iii \ roengkap (wellicht vanb^r-

Oêngkap, z. oengkap, door

de r. tot 't stamw. te trekken); meroeng-

kap, zich grof uitdrukken , eenc grove taal

voeren.

C aj>^\ roeiigkoep, van dakvormige

dingen, die tot bedekking dienen,

zooals bv. een gevouwen mal, met hunne

boorden den grond rakend, zoodat iets daar-

mede aan beide zijden geheel toegedekt is (vgl.

soend., T.); van ecne scheepstent op de

boorden nedergeregen; kadjang r., jrei^oini^ew

kadjang-mat, welker einden de grond raken;

atap r., dak, dat den grond of nagenoeg den

grond raakt, zoodat niets of slechts betrek-

kelijk weinig van de wanden te zien is;

meroengkoepken, tot op de boorden neder-

rijgen,

l^iL^gl i L, merangkak, van dieren op

vier voeten gaan; van menschen

op handen en voeten kruipen, op handen en

knieën kniipen; naar iets op vier voeten

gaan enz.

IL, naam van een' eetbaren zontwater-

visch.

«x-l^JL^Lgl 1 rongkak (z. rongkah, T.),

batav., trotsch, ijdel, aanmati-

gend, — z. bongkaj:. — [C],

^,J^Cj roengkoel, omhelzen. — [C.];

lees als in ^t jav. rangkoel (T.).

ir
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ó\J[^ i rangfkoeiti , :sooveel als men in ééns

^ kan nemen enz,; merangkoem , met

beide handen in eens (niet één voor één)

jieman, I)v. eene lioeveellieid boeken; samen-

vallen.

>XJD. \ rengkam, naam eener soorl van

^
zeegras.

0\^ y meroengkau, van de hoofdharen

tol in hel aangezicht nederhangen.

•X- AJN.C» \ rangkah, soek., onivelvoegcHjk ,

veel en gulzig eten,

^JS.^- ) > nierengkoh, met kracht naar zich

toe halen, hv. een klein kind, met

gebogen arm, een* mast, door middel van

het want, een* sloepsriem; eene ]>inding

strak aanhalen,

-K- <^-^s^ \ rongkah (soend.; z. rongkak,

T.), ivinderig, kivasfrrig,— [R.].

^ <\JSü ) rongkoh, koel.,: stokoud (bal.

oengkoeh, gebogen zooals van

ouderdom). — [T.].

iK^^K^ K , merengkoh, oppakken , zoodat men

zich niet kan verroeren; oppakken,

<\js£^ \ rcngfkelij vermagerd en verkromd,

hetzij door ouderdom of door ziekte.

/ J>si^ \ I. rangkai, wat lol één verbonden is,

als één beschouwd; trosje, zooals

van limoenen, ramboetan en dergelijke,

waarvan »soms twee, drie en meer met de

stelen aan elkander zitten, en niet van

druiven, rambai en dergelijke, waarvoor

men djcêrai gebruikt.— ^ rang^kej, w. sum.,

de pezen waaraan het ingewand hangt; ook

rangkas (dit zeer te betwijfelen, T.); rang-

kej batik oe, pees van mijn hart (een

uitdrukking van ouders tegen kinderen, of

geliefden tegen elkander). — [N.]; — tïga

scrangkai, drie aan één trosje; nierangfkai,

tot één verbinden (doch niet door lijm,

spijkers en dergelijke); aaneenhinden, ver-

binden; aaneenboeien; aaneenhechten , aaneen-

knoopen ; aaneenkoppelen ; aaneensfrengelen
,

aaneenvlechten; peraiigkajan, verbindeng tot

één , aaneenhechting , aaneenknooping , aan-

eenkoppeling enz,

/ ^5sC \ ringkai, inz. van planken of ander

bouwmateriaal van hout droog (niet

versch); meringkai, iets droogen,

rengkijang^ (men. rangkijang,

T.), rijstschuur,

^ ^^ \ ^- ) !• rangfga (jav. en soend.), batav.,

kleinadellijke titel, onder dien

van. mas. — [B.].

^ IL, verarbeiden, — [L.].

*11I., z. rangka.

* IV., moede van de reis of van overgroeien

arbeid. — [M.].

CJL5sJÊi\ I., roenggoe-rangg^a, op verschil-

lende wijze in wanorde, zooals bv.

de haren (als een raagbol), de klèeding enz.

* II. roeiij^g^oe, benk., in gedachten neder-

hurken. — [C.]. z. ronggok (T.).
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C±C Cl i L roii^g:a, hoUigheid, holte; hol;

gewelf; holligheid van het lichaam

(oogcu, neusgaten, oorcn, scliaamdeelen en

anus); r. pQroet, buikholte; dan makroeh

m^masoekkcn kapas kepada rongga-

nja, en het is verwerpelijk^ boomwol in

de hollighedcn (van een lijk) te sloppen;

liierong^^a, een rangga vormen; ni. keda-

lani, naar binnen toe gewelfd zijn,

IL, kreupelbosch zonder wegen, ruig

bosck — [L.]; dicht bosch; ontoegankelijk

oord, — [M.].

III., bekkencel; hersenpan. — [C.].

L^S\S^ \ ronggi, gat, hol [in een' boom];

kuil; uitgeholde boom, — [L.].

^CLSsC. \ I. riiigga, allengskcn. — [L.].

^11., afdjeeling, afschutsel 'm een* siaA; de

manden of kisten, aan weerskanten van een

kameel hangende. — [M.]; z. onder rcng-

ka.

^C^^ i^ i raiiggoet (vgl. r^ngoet, T.),

pijnen; krampen; snijdingen. —
[Bi].

-5f i •w5si;i \ raiiggot en rang^kot (vgl. r ing-

g i t II., T.) , aftrekken; uittrekken;

afrukken. — [L.]; rangg^oet, w. ^um., uit-

rukken, uittrekken; haren, planten enz. —
[N.]; nierengg^oet, met geweld rukken,

trekken; meren^g^oet-^-ken ramboetnja
,

uit droefheid (T.).

^ i rengg^at, kring, zooals bv. aan

buffelhoorens, of aan sommige

l)oomcn.

ij^>^ \ I. ringgit, V\ inkervingen of in-

snijdingen m den rand van iets , bv.

van cene munt, eene tafel; 2<^. spaansche

mat (als van zulke insnijdingen voorzien),

vroeger ook wel rïjal; dollar; i\ m^rjam,

de zoogenaamde pilaarmat; r. kaïn bQsar,

of alleen r. bQsar, spaansche mat, met de

beeldtenis van den koning van Spanje in

romeinsch kostuum; r. boêroeng, de mexi-

kaansche dollar (wegens den arend); r. kQ-

pala, het ned. 2V2 //wWcm-^^u/c (wegens de

beeldtenis des Konings): ook: r. tengkorak;

r. böênga sambau, dollar, met randsnij-

dingen, die op den bloesem van het sambau-

gras gelijken; r. dada öélar, dollar, met

randsnijdingen, op eene slangenborst gelijk

kende, d. i. schubvormig.

^11;, trekken; uittrekken; uithalen; 'me^

ringgit ramlioet, het haar Uittrekken;

opzetten om te krullen. — [L.]; vgl. rang-

got (T.).

*III. ringgit, jav., vertegenwoordiger;

afgevaardigde; tooneelspeler; publieke danzer

en zanger; fooncelpop; tooncelstuk, drama.—
[0.]._

/ WskSvO \ ranggas, ontbladerde en dorre

plant, boom enz. of tak; me-

ranggas, in bladeren van planten, inbaar
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ca dergelijke grijpen en uitrukken (vgL

ragas I., T.).

/ /M^sD 5> meroBggras, met een ruk uit-

trekken y bv. een* tand.

/ mS's^ i rei^fes, van vruchten en bla-

deren, die zich nog aan de hoornen

bevinden of van tanden in den mond

schaarsch, dun gezaaid; merengg^es, van

hoornen zich ontbladeren; van vruchten

schaarsch enz. worden aan den boom.

j^ %p. i L, uieraiigg:oe]ig:, op alle vieren

(op handen en voeten, niet knieën)

wiegelen, zonder voor^ of achteruit te komen,

zooals bv. een klein kind.

IL, naam eener soort van reiger, die

zeer tam wordt; r. babi groote soort.

IIL, soort van haak van horen, waar-

• van het opgaande en dikste stuk door en

door hol is en waarin een wartel loopt,

aan het boveneinde waarvan de vischlijn

bevestigd wordt. Aan den anderen dunne-

ren arm (tai^kai) wordt de p^ramboet

bevestigd; m^maïnk^n r., de ranggoeng

heen en weder bewegen, die kan breken,

wanneer er eene groote visch aan trekt;

van daar: een gevaarlijk spel spelen.

vj^ 4 I. ran^gong, hoorn als van koe-c^^
beesten, buffels enz.,. die door ko-

ken week en tot bladeren kan gemaakt worden,

om er een' bak mede te bekleeden. — [L.].

* IL, hut in de rijstvelden. — [R.]; ver-

keerd in plaats van ranggon, z. ranggoen

1L(T.).

'ISsJ^ \ reng^gai^, wijd van elkander (het

tegenovergestelde van rapat); niet

meer eensgezind; koel,

^ jiL^>J^^ rengginjf, pakmand. — [C.].

^ ij$C*^ \ I. ronggeng (misschien verhas-

peling van *t soend. ranggeujan,

T.), halm, koornhalm.— [R.]; ook: ronggeh

volgens denzelfden (T.).

*1L, batav. (soend.), dansmeid.— [T.].

^...JijXC ) ranggak, van een vaartuig o;;-

zeltelijk op droog gezet, bv. om

naar iets te zien. — z. s a nggak; merang-

gakkeii) opzettelijk op het droog zetten.

L^ Jij>^jb- \ ronggok, ineengedoken, bv. door

ouderdom; van levende wezens

in een hoop of troep; van levende wezens

hoop, troep.— z. longgok.

VCj^^ 4, meranggoel) van onderen naar

boven tegen iets sloten, zooals bv.

eene sloep tegen een grooter vaartuig.

/%.>sCi \ I- ranggoen, naam eener voorname

handelsplaats in Birma.

*1L (jav. en soend. ranggon, T.), batav.,

hoog open hutje op rijstvelden.— [B.].

iJCJKD \ I., meranggali, vruchten voor het

grootst gedeelte, of tot de laatste toe,

afplukken, rijp of onrijp; onrijp afplukken.
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#11., men., hanekam. — [T.]; z. rang-

ka III.

cXJKD \ roi^geh, z. ronggeng I,

•M^ ^* JLa>.^ \ rangrjinaii, batav. (jav.), zeker

gebak van k^tan met (bruine)

arènsuiker besprenkeld; de k^tan-korrels

zijn er afzonderlijk zichtbaar op. — [T,].

^ r^3^ ) ringfttan (jav. wringoet^n,

T.), woedend van toorn, zich

zelven vergetend. — [R.].

"^L^J
ringï, stijl — [R.],

(, j iVi \ plur. van ^fj .

<XjSiV3 \ ? verheffing der stem.

y

C *!^ \J i plur. van Lü..

/ /^

V , troe^p reisgenooten.

4^ 4, plur. Jy. en oU^), geschenk y gave;

weldaad; hulp; gunst.

y cy

i^ ^ i, plur. ^lï», kussen; matras.

o/

^, § i, ophefjitig; verhe/fing; bij 't bidden

opheffing der handen; in de granim.

de klinker dlamm op de laatste letter van

een woord, nominatief; ^Ji»ij<, in de hoogte

heffen enz,; in eerbied aanbieden inz. een*

brief; een woord in den nominatief zetten,

van het teeken van den nom,
(
~^) voorzien.

y^

(,_ CL ,§ i plur. van iJij .

ycy

iX.jL5 i , U6j en lü^ , plur. ^j3j ,
jU, en

(j\ij)y geleide; vergezelling; gezel-

schap; troep reisgenooten; karavaan; gemeen*

schappelijke deebieming,

^ ^ i plur. van ó3j .

y

^uS \) hoog, verheven; hoog in rang; uit-

stekend; ^Jh de hooge enz., bij

uitnemendheid, d. i. God; gaJ J)^ dienaar

van denzelven, nom. pr. v.

y y

4KjLf3 \> fem. van het voorgaande, nom.

^j
pr. f.

/

( Qjl3 i , medgezel, makkei^; reisgenoot,

*'y>
vriend, maat; deelgenoot; mede-

plichtige,

C^i> i rap, z. rab.

(^ 3 i roep en reeb, uitroepende nabootsing

van een geluid dofier dan rap; z. d^-

roep.

rJ^^) ^^ ^'-^-^ roepawan (van röêpa),

welgevormd, welgemaakt, welgescha-

pen; aanzienlijk,

^^^^ i rcpoet, verlegen (door lang liggen

bedorven), licht brekettd; licht scheu-

rend; van vederen, haar en dergelijke
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gemakkelijk uit te trekken, zooals bv. de

vederen van een gebroeide kip.

\^:y^ \ repot— verb, mi\~ rapport; bericht;

melding; kennisgave.

UI

C>^*) ^?PP^t> "^^«1 ^^" een' boom, die

cene eetbare zoele vrucht draagt; de

vrucht er van.

fJ^S reppas of reppak, broos; niet taai

of veerkrachtig; breekbaar; licht

barstend niet van natuur, bv. door ouderdom

of andere oorzaken.

/ h^ s reppis, brokkelig, zooals bv. een

koek. — z. reppas.
LU

Ji3 \ I- reppang, effen (niet met uitstekende

punten); niereppans^, effen doen zijn

(maken); verwijderen (afkappen, afzagen,

afvijlen; afslijpen; afknippen enz,) de uit-

stekende punten van iets, bv. van eene heg,

de tanden, de nekhoren enz.; gelijk kappen

(zagen; vijlen; slijpen; knippen enz.); kerep-

pang^an, effenheid; pereppang, wie effen

maakt enz.; gereedschap daarvoor; pereppa-

ngmjeffenmaking; verwijdering (afkapping;

afzaging; afvijling; afslijping; afknipping;

enz.) van de uitstekende punten van iets,

gelijkkapping; gelijkzaging ; gelijkvijling; ge-

lijkslijping; gelijkknipping ; enz,

IL, naam van een' zoetwaler-visch.

UÜJ; reppak, z. reppas.

^ rj^J ^?P^^ (j^v., T.), zangstuk; halla-

de, — [C.].

^ jjj rapCÈ (jav. eu had lJ]j moeten ge-

speld worden, T.), vriendelijk met

ivoorden trachten te stillen, om gramschap

te verhoeden. — [R.].

/C aJ i repöëi, van den grond los; zacht;

van brood en ander droog gebak

los; kruimig; goed gerezen,

X- d^L? \ repoeh, zangstuk, ballade, — [C.].

cJtjJi, repoh-S, hangslot; r. m^mp^dal

ajam, klein hangslootje (bij een kippen-

maag vergeleken).

<X3i, mereppell, mei de handen breken,

zooals bv. brood; aan kleine stukken

breken; verbrokkelen; afbrokkelen; breken,

van broosheid of mindere hechtheid, zoo-

als bv. een kopje, waarvan men het oor

in de hand houdt.

/-.ï\ roepïja en rcëpïja, of roepïjali —
skr. röêpja, ropij of sikkaropij, eene

indischc zilveren munt '•==
*7i5 gniden ned.

V/J> i rapïja, verb. van ia^.

/ ^a3 \ rapïi , verb. van ^j^ ) «^^

.

C ^ \ I. rak, nabootsende utiroeping van

een krakend geluid (minder helder dan

rik, maar minder dof dan roek) zooals bv.

dat van een' bamboes, die in de lengte
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opengescheurd wordt, eene houten hut, die

ineenzakt.— z. d^rak, r^rak en l^rak.

II., batav. — verb. ned. — rak {rek).

C ^ 1 roek, doffer dan rak. — z. d^roek,

r^roek en l^roek.

«JU /

(^ ^ \ , phir. ^ J. , rfwn i'e/, fijn vel; per-

kament; vel papier of hoek, voorn, hel

hoek, waarin de engelen de daden der

menschen opteekenen,

^\.a3 \ plur. van l^^^ .

a;x3 \ , plur.V '% ij) en ^^v
Aa/^; 7?eA:; ^fea/*; voorwaardelijke slaaf.

/c

c^AJij '^ gadeslaan y hekijking; verwach-

ting; hewaking; voorzichtigheid; vrees^

hangigheid.

^
C J^*^ ^ raksa, skr., hewaken. — [C.];

* reksa, bewaking [jav. id.]. —

/ u^ 1 L, meraksi, vermengen; vereenigen;

tesamen verbinden; twee personen,

inz. van beiderlei kunne, onderwerpen aan

eene soort van orakel, om te zien; of zij

voor elkander passen. Daartoe neemt men

de som der letters van de namen ^ als

cijfers (z. abdjad), hetzij afzonderlijk of

tesamen, en deelt dan door 9. De rest of

de resten geven de uitspraak (men vind

ook ^j**)j, vgl. bat. rasijan (T.).

IL, meraksi, welriekend maken, bv. olie,

door er iets welriekends in te doen, of

kleederen, door tusschenvoeging van bloe-

men of welriekende bladeren ; parfumeeren ;

peraksi, wie of wat welriekend maakt

enz., reukwerk; parfum, parfumericn,

/vsiUiO \ of ^^^[iSj raksasa — skr.

raksasa — booze geest, duivel,

den goden vijandig wezen; reus; weerwolf,

menschenverslinder,

JL#wi^J z. JU«|^.

/ viV^Ji^ \ raksjasa, z. raksasa.

c/

^-3 \ 9 schrijven; in de gramm. hel plaatsen

^ der diakritische punten boven of onder

de letters; het schilderen van strepen op

eene stof; het inweven van strepen in eene

stof; het doorwerken (brocheeren); het bor-

duren; schrift; teeken; cijfer; geschilderde of

ingeweven streepen; brocaat; borduursel; zeker

kleedingstuk van gestreept goed (z. rakam);

r. hindï, indische, d. z. de gewone cijfers

I, r, r, enz.

C^_5êJ i plur. van J; .

y

{^^^^/sj^ i , plur. > Uï. , met aandacht gade-

slaan; met aandacht gadeslaande;

L^jk^J), de met aandacht gadeslaande bij

uitnemendheid, d. i. God; L-^xi^J } jo^: ,

dienaar van denzelve.
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/^c^
t' I y

Aa3 \f piur. ^j, tooverij, heksenj^ dui- >^ S

vehkunstenanj; betoovering, bezwering. \

^ c y

, samengepakte wolk; hoop wolken.

y

on-4^x3 \» plur. <3Cftif.), hemel y uitspansel;

dersle van de zeven hemelen der

Moehammedanen.

L^^S i rik, uitroepende nabootsing van een

krakend geluid (helderder dan ra^),

als dat van linnen dat gescheurd wordt.—
z. d^rak.

(Cy

^\^ i , terugkaatsing van het geluid; weer-

galm, echo.

L jV^ 1 plur. van <^)j.

^ A (30» i rekadö, mal.,— port. rekado—
boodschap.— [R.].

y

\ U %> delfstoffen, inz. de meer kostbare;

metalen; begrave^i schatten van vroegere

jaren, die men onder den grond vindt.

/j VjO \ plur. van ^^^)j.

y y

<XaJ> \ plur. van ^-^K.

o^ , mui5; rot.

/.i5 \, plur- ij^j^y vaste zijde van iets,

waarop het steunt; steun, stut; kolom;

bijstand; waardoor eene zaak bestaat; zaak

van groot gewicht; grmidbeginsel; grond'

instelling; r. islam jang lïma, de vijf

grondinstellingen van den Islam, nam. de

voorgeschreven gebeden; de vasten; de

bedevaart naar Mekka (h); het geven van

aalmoezen; de besnijding; sercj^koeii, de*

zelfde grondbeginselen; dezelfde inborst.

c6'«rekkan, z. rakan.

/*S \ rpkkoen, wat volmaakt op iets anders

' gelijkt; evenbeeld.

) a5 i plur. van l^|^ .

^ o

\^^^yO \ rekkat, gereed; bij de hand.

[R.].

y C y

AjlÓ \ y plui*» ^^^j , hoofd' of kniebui'

ging bij het gebed; eene mal., doch

weinig gebruikelijke, verb. is rakat.

y y y

p lO ) 9 ^'«^ ouderdom een voorovergebogen

^ lichaam hebben; voorover vallen;

zich voorover buigen bij het bidden.

^ ,p 43 i rekökln , teiis;ökiu , batav.,

het toezicht op zich nemen. —
[R.]. — van rëkol<?

/ M^ ^ \ rekoewès — verb. ned. —

j;ijV-^Lj \ plur. van ^^ .

iXJ^ K rekkah, gebarsten, geopend, gesple-

ten, siooals bv. vruchten, zaadhuisjes.
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handen, voeten en dergelijke (vgl. onder

d^lïma, T.).

UI

u ) r???a en harga— skr. argha—, prijs,

waarde, waardij; ittereg:g:aken, waardee-

ren, schatten; tiada t^r^ggak^n, onwaar-

deerbaar.

UI

^j;^/0 y niereg^g'at, wegen, rivieren enz.:

rechthoekig overtrekken; een* berg

rechthoekig beklimmen, d. i. van den voet

recht naar den top.

ja 1 i , niereg^g^ang, stijf spannen; uitspannen;

rekken (z. t^ggang); peregg'ang^an,

uitspanning; rekking,

^1^,,^Jl5 i rag^oeq, men.,: tegok (soend.

l4?goek, tag. lag-ok). — [T.].

^ O ) rag®, irotsch, hooghartig. —- [R.].

1^ i reg'Cfe en bij verk. güb, ploeg (vereeni-

ging van mensehen, die een werk

verrichten); bij spelen, die met veel per-

sonen doch door twee gelijke partijen,

gespeeld worden, zooals sommige balspelen

de eene of de andere van de twee partijen;

meregffiken, in regoes verdeden,

ij) I- rrtoeng, z. ^rloeng.

IL, holte (als het ware nis) in een

ïrgwand; mereloeng, een holte vormen;

mangkok, m., kom met wijden buik, zooals

cJj
ralai) z. r al ai.

Ui

/ -J \ rellai, naam van een' boom, die eene

soort vernis en goed timmerhout levert.

^ i I. ram, z. eram.

IL, uitroepende nabootsing van een brom-

mend geluid, als dat van een' tijger, een'

hond; van een krakend geluid, als dat van

ecu pelotonvuur of van een instortend

huis,— z. roem, d^ram en l^ram.

^ i roem, nobootsende uilroeping van een

bulderend geluid, als dat van het vuur van

meer dan één stuk geschut te gelijk; van

een dof, ploffend geluid, zooals bv. dat van

een zwaar voorwerp, dat in een weergalmend

omtrek op den grond valt. — z. d^roem

en l^roem.

, roem-3, z. ^j<j .

r^^J rei

^ nabi\

\.^0 ^ remadja, van jongens of meisjes

abij de rijpheid, of even rijp; in den

ouderdom van ongeveer 11

—

\^ jaren; in de

prilstejeugd; jongen of meisje van dien ouder-

dom (bal. ngradja, de stonden hebben, T,).

jV/0 \, wichelaar, die van de kutist ramal

(z. lU;) gebruik maakt, geomant.

) V^ i plur. van cU. •

bergwand; mereloeng, een holte vormen; ! ^\^ y coll{imnm/i^Cj)s granaatappelen.

y

bv. gew. de vingerglazen. <L>V/o\ z. ^Lo^

.
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^
P"^ J rcmaoci^, koel.,: tijger. — [T.].

{^^^^y^^ i L ramboe, paal otstolc ter aanwijzing

van eene richting, lijn of omtrek; baken;

door palen of stokken afgezette richting; lijn

of omtrek; maat voor eene kromte, bv. voor

de binnenholle van den buik van een vaar-

tuig, voor de helling van een' steven; r.

p^rahoe, afzetting door staken van het

beloop van een vaartuig; riëniah söêdah

bcramboe, o(e palen van het huis staan reeds,

IL, franje; dreum; ramboe-2, franje,

meer als versiersel

^ L.**^^ S
ï*^ïttbi , dansen met lans en spies,—

^M.
'^,^^,y\^ \ romba, scinvuur; vuurbaak,

\,^^y^ i rimba, ond hoog bosch van zware

boomen (z. belêèkar en öetan); dal5

sjaich dirimba^ boschopziener; ivoudheer;

radja r,, opperhoutvcster; merimba, zich

als een v, voordoen, bv.. eene groep boomen.

^ /_CVa/C \ rembai, batav., — enz. Iram-

way— , de (ram,

^/C \ rambaja, eene schuit^ overdekt

vaartuig voor staatsie dienende

(de Hollanders noemen bet oram-baai en

ook wel orang-baai). — [M.].

geeft; z. rambai II.

^ ^*Y^\j<^ \ rambajan, naam, dien men

aan, oude zeer harige bokken

[T.]-

^^^/sX/0 \ I., merambat, 5icA uitbreiden van de

eene plaats naar de andere, van eene

punt van uitgang zooals ecnige lianen en

rankgewasscn doen bv. de komkommer, de

wijnstok , verschillende van die welke langs

eene enkele staak rechtop groeien , zooals de

sirih, de peper enz.; ranken; kruipen op die

wijze (ook fig.); rotan hingga ^nnam-

toedjoh pöëloh dcppa rambatnja, de

rotting rankt tot zestig a zeventig vadem;

pgrniagaannja merambat kepada sq-

g^nap nQgrï,. zijn handel breidt zich over

' het geheele land uit; mcrambatken, doen

zich uitbreiden, verspreiden; pokok anggor

dirambatk^nnja sepandjang röèmah,

hij deed den wijnstok langs het huis ranken;

niQrambatkQn agama, de godsdienst ver-

spreiden.

II., gang onder de goot tusschen voor- en

achterhuis van eene vorstelijke w^oning,

met een vloer, iets lager dan die van voor-

en achterhuis (z. t^lla.). — * voorportal,

galerij, voorhuis, dat ter zijde aan w^eers-

kanten uitsteekt. — [R.]; u:^^. u-ftï)J een

gebouw om gasten in te ontvangen (in jav.-

mal. verhalen, T.).

III., w. sum., beletten; tegen houden,

tegen gaan, — [N.].

{^^^/^ \ ramboet, hoofdhaar; r. dj qd dj ak

bahóe, hoofdhaar, dat tot de schou-

ders reikt; anak r., de fijne haartjes rondom
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hel hoofd, die niet in den liaarwrong kunnen

opgenomen worden; ramboetan, naam van

een' boom, die harige, cclbare vriichlen

draagt — nepbeliiim lappacciim. — * ram-

b o e t tj i n tj i n l a r o b a n , krulhaar; r am ]) o e t

gondjong, laiig haar. — [N.].

\^j^^y\j^ \ I. rembat, horizontaal slaan mei

iels langs, l)v. cene slang.

IL, merembat, zieh heen en weder be-

wegen, zooals l)v. een paal, die los in den

grond zil, eene losse kris, de bladeren van

een' boom, door den w^ind bewogen.

\^^^y^sjs^ \ I., inerembat, zijwaarfs (mei den

recblerarm recbls, met den linker-

arm links) slaan of siehen naar iets;

zijwaarls slaan met iels; sloepsriemen met

hrachi langs de buitenzijde van het lichaam

halen (als bet ware smijten), waardoor de

boog, dien de riem in bet water bescbrijft,

langer en dus meer kracbt verkregen wordt.

II.;, stang f lat, dikke rotting of dergelijke,

die op een' korten afstand boven bel boord

van een roeivaarluig aan de uitstekende

oplangers (ladjoek) bevestigd w^ordt, en

waarop zich de lange riemen (dajoeng),

die met een strop aan de ladjoek vastzitten,

heen en weder bcw^egen.— * balk, dwarshout,

in den scheepsbouw, balken, die van den

voor- naar den achtersteven gespijkerd ivor-

den, om de dekplanken te houden en te

sterken; de verlenging van die balken buiten

de achtersteven, waarop de korong of spiegel

gebouwd wordt. — [M.].

* III., z. rembas.

i^^^y^j^ \ I. rembet, overladen, niet zoo zeer

door de zwaarte, als wel door de

menigte der voorwerpen, zooals bv. door

veel vrouwen mede op reis te nemen, door

menigvuldige bezigheden en dergelijke,

overkropt,

* II., merèmbèt, ba tav., hopen, terwijl

men zich aan het een of ander vasthoudt,

bv. langs den buitenkant van de leuning

eener brug, w^aaraan men zieh vasthoudt

om niet te vallen.— [H.].

^ / JsMA-^ \ ramboes, steken, doorsleken.—
[L.].

/ AJ4^A/0 \ rembas, in een* hoogcn graad

bedorven, sterker dan rcBsak, lo-

taal bedorven,

r J^A^O \ rembes, zijpelen; iiitzweelen.—
[C] ; batav., doorweekt ; lekken

,

zijpelen. — [B.]; rimbas, doorvloeien, door-

zijpelen gelijk door oud hout. — [R.]; al

deze verschillende wijzen van uitspraak wel

loc te schrijven aan een verkeerd gehoord

jav. rgmb^s (T.).

w^.x/0 \ rembas en, minder goed, rembat,

soort van kromme dissel, die alleen

overdwars kan gebruikt worden.

ix*^ \ !• rambang, niet naar een bepaald

doel strevend; van de oogen niet op
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een bepaald punt gevestigd, zooals bv. bij

hel zien van eene menigte voorwerpen; in

't wild, op goed geluk, in *t honderd;

merambang:, in *t wild ie werk gaan enz.;

dj ala rambang, soort van werpnet met

grootc mazen , dat men zoo maar in 't wild

uitwerpt, zonder een' visch te zien of te

vermoeden; lilla r., soort y^n draaibas m^i

wijden mond, waaruit men een aantal kogels

schiet, die in 't wild rond vliegen.

II., van de zon in het zcnilh (wellicht

het voorgaande, daar de zon in *t zenilh

eene onduidelijke schaduw maakt).

#111., in eene rivier of ander water het

bamboes of gekapte hoornen weeken, mits

zoodanig dat een gedeelte boven blijft, zooals

het zaaghout bij de zaagmolens. — [R.];

merambang (di aj er), batav. (uit 't jav.. T.),

bovenkomen^ bovendrijven (kambang). —
[H.]; in de Indra Nata, op Java geschreven,

vind ik: rambang artinja djariug kawat;

, vgl. bat. rambang-rambang. In 't men. bet.

marambang, 't zelfde als tarbgirambang,

zich uit de verte vertoonen, opdoemen,— [T.].

«j^ \ rambang, naam eener plaats en Re-

sidentie op de Noordkust van Java.

iLa/0 \ roemboeng:, z. dj^roemboeng, is

door v. d. W. niet verklaard (!.)•

mjk/0 \ rombong, soort van grooten korf

van teenen of matwerk met een deksel.

inz. om padi te bewaren (vgl. jav., T.); soort

van padischuur,

1^ 'jkjs/0 \ rombing, vol gaatjes,— [R.]; rom-

beng, batav., uit 't soend., gescheurd,

^
in lappen of in stukken.— [B.] ; rombang

rambing, batav., door en door in stukken,

overal verscheurd.— [T.].

ix/0\ rimbang, w. sum., ^/tm. — [N.],

L^ JLl/O \ I. rambak, van gewassen uitge-

breid in de breedte; van menschen

op zijn gemak, gegoed; merambak, van

gewassen zich in de breedte uitbreiden; van

menschen op zijn gemak zijn, zich kunnen

verroeren óf bewegen, d. i. niet belemmerd

zijn in zijn doen of laten; tot iets brengen,

gegoed worden; naar den vleesch gaan; zich

een air geven; een hooge borst zetten,

*II. (jav., T.), naam eener spijs welke

uit een .4tuk van een koe- of buffelhuid wordt

toebereid.— [R.].

••

L _axjO i , merombak, omverhalen, afbreken,

sloopen, uit elkander nemen; een'

knoop (noemd) openmaken; een streng of

kluwen ontwinden; eene overeenkomst en

dergelijke te niet doen; een kleedingstuk dat

men reeds aan 't lichaam bevestigd heeft

weder losmaken.

"^L—flA/^ ) rombok, met holten en bulten

bewegen, als vlaggen. — [L.];

^jyOj



*l1 V̂
\n J^J

wapperen, klapperen , als vlaggen en zei-

len.— [R.]. !

^CiXA/0 \ remboeg, batav. (jav.), raad,
|

overleg; beraadslagen; overeenko-
\

men.— [B.].

"^rr^^ i I. rarnban, een' weg versperren,
\

eene rivier met palen afsluiten. — >

[R.].
I

^..j,\^OK ramboen, balav., %e/. — [C.].

•X- ..wA/O \ rambou, batav., bastaard, bv. van

gevogelte, — [B.].
|

^%j»w^ \ roemban, fanaaL

/*yj^ i rimboen, hoog opeengehoopt , zooals

bv. takken, gras; ro/; van gewassen

bladrijk (bat. roemboen, T.); vol, van de

zeilen, van een scbip uit de verte gezien. -—

^riembon, w. sum., vol, g^evu/rf, van boo-

men, staarten, hoofdhaar enz.; poetjok r.,

vollen kmin van een boom; kapalanja r.

sekali, hij heeft veel haar op zijn hoofd.—
[N.].— z. dj^r^mboen.

,.%jc^ \ remban, zijde van een vaartuig;

m^remban , van stroom of wind zij-

waarts met zich medevoeren, bv. een vaar-

tuig; doorklieven, zooals een vaartuig een'

stroom.

7JvaX \ ramboenïja (minder goed ra-

moenija), naam van een boom, die

eene eetbare rinsche vrucht draagt, meer

langwerpig dan de g^ndarija; t^lok r.,

naam eener bocht op den Zuidhoek van het

Mal. Schiereiland. Den naam ramboenïjqi.

hebben de europ. zeevarenden verkeerdelijk

aan den bij die bocht gelegen uithoek, die

eigenlijk Tandjoeng PQnja3soek of T. P^nja-

soer heet, gegeven en daarvan Kaap Romania

gemaakt.

fj^ i remban, naam van een door volk van

Menangkabau gesticht rijk, landwaarts

van Malaka. De vorst voert den titel van

jang dip^rtóêwan.

f
Jy^ \ ramböèti, op zijn arabisch ge-

vormd adjectief van ramboet,

alleen rijmshalve in poëzie (komt ook in

proza voor, T.), harig, bv. van een kleed,

wollig; kaïn r., wollen stof

x-<X\^c \ rambah, w. sum., gelijk maken,

snoeien; gelijk kappen. — [N.].

i}{j^ i, m^rambeh, een pelgrimstocht met

zijn velen doen, inz. van een' vorst.

cXv^ \, rfmbah-rembeli, van tranen over

de wangen biggelen.

, j^ i I. rambai, naam van een vrucht-

boom, met eetbare rinsche vruchten,

n.,— waarschijnlijk eene wijz. van roem-

bai — , de lange halsvederen van sommige

vogels, bv. van hanen (z. rambajan eü

dj^rambai).
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*l!l., zachtjes slingeren, gelijk een kwis-

pel of knoop. — [C] ; Mj wien het niet

. voorkomt (T.).

/ ^^ i roembai (wellicht van beroembai,

z. oembai, door de r. tot 't stamw.

Ie trekken): djoemhai; vgl. dj^roemhai

en roentai.

2^., iiederhangend versiersel {franjes he-

staande uit geknipte stukjes stof die van de

hovenrand van een tahi r afliangen, T.). —
^ roemlie, batav., versierd met edele gesteen-

ten , parelen, franjes enz, — [B.].

/^^js/0 K roembija, naam eener soort van

lagen palmboom ^ palma farinaria—
welke bij uitstek sago levert en daarvoor

in groote menigte geplant wordt (op de

westkust van Sumatra woorden de bladen,

vooral op de stranden, lot atap gebezigd, T,).

Ci>vAx^O \ rembëga, naam van een' boom,
... ^ •

welks verschillende bestaandeelen

in de geneeskunde gebruikt woorden.

^C>VÖ ) Têmat (?), kneeden. — [R.].

^/* ^*^ ) roeniroem (oud-javaansche vorm

van 't jav. roengroem); meroem-

roeiu, een vrouw, vooral met w^oorden,

liefkozen, — [T.].

ex
yo \ , plur. j^, teeken, voor een' derden

onmerkbaar, waardoor men zich met

een' ander verstaat; raadsel; zinspeling;

aanduiding van woorden door enkele lettersi

schriftverkorting, bv. ^sLc, in plaats van

^j iuk iXil I^^ ; ^ in plaats van ^LJ t s^j^ ;

z. röêmoes.

5f / W4v0 \ remes, batav., wringen, kneden,

drukken. — [B.].

^ / y^v^ i renioes, berst, spleet [vooral van

diamanten]. — [B.].

/ M>^ \ remis, zekere kleine eetbare zout- en

zoetwaterschelp,

/ / /
\ « yyyy^f^y'y •Cf

/jVwO^ \ , plur. ei.?ULa^^
,
^jy La<^ , ^fJLoj )

^""^ ^^ }OC ^

en ^jiLcj ) , naam der negende maand,

gedurende welke eene strenge vaste voor-

geschreven is.

LHjVi Xj^n^O \ plur. van ^Üi^j .

^ i/ö i ramaiig, dikke duisternis; duistere,

donkere wolk, als wanneer 't regenen

zal. — [L.]; betrokken lucht; mist.— [M.].

i^ i remang-, van de haren overeind gaan

staan, te berge rijzen.

j5sJiL^ \ remoenggai, in de taal der

geneeskundigen = kêlor (vgl.

^ L-Jl^ s rampa, eene aangename plaats, —
[L.].

C^^iLo \, meroemppe, berooken.

A(r L Q.Xi i rimpa, bedorven enz. — [L.];

verderven; vergaan. — [R. (S. S.)].

z. rempok.
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L QjQ i I. rimpi, rijpe pisang in de zon

gedroogd.

^II., hol van eene Lloem; bolletjes uil een"*

grooten bol uitschieten. — [L.].

^ -^ViLo \ renipadji, soort van mes ol scheer-

C me^. _ [C.]; z.^jM^J (T.).

^j;^ii/0 \ , merampat, lange dingen, bv. een'

sloepriem, in eene horizontale riek-

ting over eene vlakte, bv. bet water, bewegen;

met iets langs in horizontale richting naar

iets, bv. de beenen van iemand, slaan; eene

boeveelheid dingen, die zicb cfp eene vlakte

bevinden met iets langs in eene horizontale

richting van de vlakte afslaan; met één*

slag als hel ware wegmaaien; van eene vlakte

met iets langs in eene horizontale richting

er over heen- en wat er zich op bevindt

afslaan; fig.: met een' slag allen treffen;

over één* kam scheren; merampat papan,

met iets langs in vene horizontale richting

over eene plank slaan, d. i. allen nemen voor

de scheld van één of eenigen.

^^^^^/Ji/O \ rampoet, z. rampoes.

^ \j>aÜ/0 1 rampet, niets overlaten, als men

eet of drinkt ; alles op zijn.— [R.] .

\^^i^ S
i*oempoet, gras; wild kruid; plantje,

inz. met smalle, spitse bladeren;

meroempoet, planten wieden; uitwieden;

iiifrukken en weggooien.

aUL.-NEDERL. WOORDENBOEK. DEEL II.

(j>NiL*o K , merempat, dwars naar iets loedrij-

ven, zooals bv. eeii vaartuig naar

eene klip.

/ w^OsiL^ \ ? merampas, met geweld afnemen,

ontrukken; confiskeeren; nemen bij

plundering; eieren, die men niet wil laten

uilbroeien, wegnemen.

/ jsJskÜ^ \ rampoes (minder goed rampoet)

van taal, die men tegen iemand

gebruikt, of van den mond, die ze uitspreekt,

grof, vlegelachtig; beleedigend, impertinent;

berampoes, eene grove enz. taal voeren;

zich grof enz. uitdrukken.

f ï^dyC \ rompis , aan den kant een weinig

l)eschadigd (inz. van bout). — z.

soembing.

)f/ ]^Ü/0\, merimpoes, iemand ^oorfamgf

omknellen of omstrehgelen, dat

diens knieën tegen de borst gedrukt worden

en bij armen noch beenen kan verroeren;

iemand knevelen, dat hij die positie krijgt

(vgl. jav., T.).

iit-o \ rampony, z. rompong.

^Ü/O \ ramping, slank van gestalte; schoon

van leest; tenger; van de leest dun.
ry
iü^ i rompang, van weefsels, papier en

dergelijke, aan flarden; rompang;-ram-

ping", 't zelfde int. en met versch. — z.

tjd^bar-tjabir.

18
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iiL^ \ rompong: (en rampong), van de

vooruitstekende deelen van het hoofd

en de tanden (z. ompong, T.) of van leven-

looze voorwerpen geschonden; verminkt; een

stuk kwijt zijn; pisau jang r., een mes,

waarvan de punt afgebroken is; r. tjöêtjoer,

mei afgebroken boegspriet.

iJL^ \ romping, van den neus- of de ooren

geschonden, doordien er een stuk uil

een' neusvleugel of den rand van het oor

is; van de tanden uitgetand, zooals bv.

door de wormen.

mjjj^ i renipan^, de vingervormige wortel

van den indischen saffraan, de gember,

de kalmus en dergelijke gewassen, als een

geheel beschouwd (men. en bat. rimpang,

T.).

(
,
_ ö Üjc i rampak, van gewassen zich met

de takken horizontaal, of nagenoeg

zoo, in de breedte uitstrekkend, in de breedte

groeiend (z. rendang); berampak, zich in

de breedte enz. uitstrekken, in de breedte

groeien; zich herstellen; zich verhalen, —
*w. sum., vol, van haar of bladeren; van

een staart, het hoofd^ hoornen enz., hetzelfde

als^) (lees:^^,T.).-[N.].

^ L.JLfi-^ s I- rampok, batav., stelen, roo-

ven, kapen, — [B.].

*II., verb. van jav. Y^mip^V,vereénigd;

eenstemmig, — [R.].

l^_Ji_Q>o \ rempak, z. dj^r^mpak. 1^. front

van Iw^ee of meer personen in

beweging; berempak, in front marcheeren;

serempak, in front; dj ala n s., in front

marcheeren; datang s., tegelijker tijd op

dezelfde plaats aankomen.

* III., verspreid (niet op een' hoop).— [C.].

C, 5.«JL^ \ , merompak, rooven, inz. ter zee;

zeer00f drijven; p? rah o e r., een

zeerooverS'Vaarluig.

L Q^p^o \ rompok, randbelegsel; boordsel;

omzetting [van een kleed, eene

mat, chabrak en dergelijke].

^^ Ü^iL^ K rempak , aan den kant beschadigd,

zooals bv. hout bij het bewerken.

^is,^^^^a< \ rimpak en rimpah, vernieti-

gen; verdelgen. — [M.]. — z.

rempoe en rampak.

^ disita i rampog, jav., met zijn velen

met lansen^ aanvallen. — [C.].

^wi^\ roempoen of perdöè, van planten

stoel; beroempoeii, bij roempoens

groeien.

/ -aÜvO \ rempenai, naam van een' boom—
ardisia welks kleine vruchten als

rinkelbelletjes gebruikt worden; k^toem-

bcêhan r.j boosaardige op de rempenai-vruch'

ten gelijkende kinderpokken.

óisi< \ rempab, drogerij, kruiderij; specerij;

r. ratoes, medicijn, als afkooksel of
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in den vorm van pillen, bestaande uit 99

verschillende drogerijen, wordende door de

mal. vrouwen gebruikt, om den buik, inz,

al wat tot den bijslaap en bet baren be-

boort, in orde te bonden; rcmpah-pïjah en

rempah-pawah, als r., met verscbeidenbeid.

cXiL-o \ renipoh, z. t^mpob.

<Xji/C \ rempah, van dingen die rechtop staan

dreigen op zij te' vallen; slingerende

omver vallen, zooals bv. een bescbonkene;

in eene schuine richting ter nederzijgen;

rebbah-rempah , omvervallen met verscb.,

d. i. aan verschille7ide kanten of al slin-

gerende.

^ AÜ/O K z. rimpak.

Aii^ ) renipoh, afgetold, afgewerkt, op,

-Ü^ \ rampai, mengsel van verscbillende

dingen, potpourri; bêênga r., mengsel

van welriekende bloemen of bladeren; mïnjak

r., olie, uit verschillende welriekend zelfstan-

digheden getrokken; sajoer r., mengsel van

verschillende groenten (ratjetoe); pan toen r.,

potpourri van pantoen's; rampai-S, allerlei

kleine hoeveelheden van allerhande drogues,

versnaperingen en andere snuisterijen.

^L^>üi^) rompijok, batav. (uit 't bal.

T.), tros of bos, bv. van druiven

ol sleutels. — [B.].

\^^ J^ 4 remak, liever; bijvoorkeur; beter dat.

^(^ Ü/O \, remek da^in^, batav., genees-

krachtige gom- of harssoort.

[^ Q,^ V remok, aan kleine stukken, aan

morzelen, aan gruis; meremokken,

verm orzelen , verbrijzelen ; vergruizen ; r .

r^dam, z. redam III.

K< \ , plur. JU, en J^^l (nom. un. LLo^),

zand,

y^ \ 9 wetenschap, door middel waarvan men

uit geheimzinnige in het zand getrokken

teekens iemands lot voorspelt, geomantie (De

uitvinding dezer kunst wordt door de

Moehamniedanen den profeet Daniël toe-

geschreven).

^^s z. ^.<j (r.).

c )

\^^ i plur. van^<^.

X- . ^ V reraai, zacht, zooals droog zand. —
[R.].

^ 4«>cXa.X> \ remëdijö, — port. reme-

dio — , middel, hulpmiddel,

redmiddel; geneesmiddel. — [Div.].

1*^)1, merenta-S, zijne kwaadheid door

gebaren toonen.

\j^y\l i , meronta, trachten zich los te rukken

(z. rontak, T.); perontaan, losruk-

king,

i^^ i , toewa renta, oud en ten gevolge

daarvan zwak, tot geen werk moer

geschikt.
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^ O^^ i, merinti, batav. (jav. ngrintili),

steenen, kreunen bij pijn; bv. nierin-

t!li-S-Iah kasakitan (si miskin, batav.

Redactie). — [T.].

C/ S \jo \ rentaka, soori van lange draaihas

van klein kaliber en gew. van ijzer.

/ ws^ \ , nierentas, een^ omweg of het daar

tusschcn besloten land afsnijden,

betzij door een^ landweg, of door een

Kanaal; aan iets, dat in beweging is den weg

afsnijden, daaraan den voortgang belemme-

ren, daaraan in den w^eg staan; perenfasan,

kortere iveg (z. pintas, T.).

^ / yj^/o \ rentis, of sawan andjing, eene

ziekte, waarbij het lichaam met

kleine puistjes bezet is, — [R.].

/ NiKKA) \ > meroentas, met geweld rukken

aan iets bv. aan de twijg van een*

boom; iets op die wijze afrukken.

i-A-) \ 1- i'antang^ (uit 1 boeg. en vgl. jav.,

T.), soori van mand met deksel, van

rotting of teenen, voorn, ter berging van

eet- en kookgereedsebappen.

* IL, recht; uitgestrekt; gespannen: strak,—
[C.]; uitstrekken; gestrekt houden; maka

parit terantang koeliling kota, de

gracht strekt zich rond de vesting uit,—
[N.]; men., marantan^kan, spannen een

touw bv.; vgl. bentang.— [T.].

iX-J S
ranting, takje, twijg [inz. zonder

bladeren]; dood takje enz.; r, hidoep,
cv

levend (groen) fo/y e; nieranting', (/e 6/arferen

verliezen; oud worden; m. aoer, de hoed, van

een bladerloozen bamboe aannemen, d. i.

zeer oud worden^ bv. m. a. td dapat, al

wordt hij zoo oud als Methusalem, hij zal

het toch niet krijgen.

^ i/L.> \ rentoeng, verbranden; brand; ver-

brand (van spijzen). — [C.].

^ ^iJC-i ) roenting, w. sum., spitspuntig. —
[N.]; vgl roentjing (T.).

iX-.> \ I.? merintang, dwarsboomen, tegen-

werken,

' *II., men., drukte^ werk; rintang deq:

geheel door iets ingenomen zijn zoodat men

op niets anders let; bv. oerang lab rintang

deq toewan tonggal sadja, tidaq lab

rintang ba-djoewal bali tidaq lab rin-

tang ba-djoewal kain dan sirih (T.);

aan iels bezig zijn; iets dikwijls doen; aan

iets verslaafd zijn; r. sopi, aan den drank

verslaafd; moeite doen om iets te krijgen.—
[N.].

^ iJCJ\ (jav., T.), berenteng-S, batav.,

opvolgend; achter elkander, — [B.].

^ X^ i rantik, riet; bies. — [M.].

•^ L Q—A_> \ I- rontok, staan en trappen en

zich nederwerpen , zooals kwade

paarden..— [R. (Isk.)].

II., z. rontog.
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C Q«X«) \ , niereutak, met een' ruk naar boven

toe trekken iets, bv. eeiie vischlijn,

naar boven toe uitrukken , bv. eene plant. —
*riiita(q), w. sum.^ van de hoogte naar

de laagte afrukken of trekken de takken,

touwen enz. — [N.].

C Q,^JiJ \, merentak, op ieis stooten, zooals

bv. een vaartuig op eene klip, de

voeten op den grond; stampvoeten; berentak

kaki, stampvoetende zijn; rentak-roesoli,

zijne kwade luim of ontevredenhied door

gebaren en bewegingen loonen bij bet ver-

richten van eenê opgedragen werk inz. door

de voorwerpen, die men in banden neemt,

op te ligten en met geweld weder neder

te zetten. — z. roesob. — ^rantaq, w.

sum., huppelen; trippelen, dansen; schud-

dende zijn zooals bij eene aardbeving.— [N.].

L Ql«/o ) roiitak, batav., steigeren , springen

als een dartel paard; ook berontak

(Mi meroutak, dat ook gezegd wordt van

iemand, die zich losmaken wil; z. ronta.—
[T.].

i^jS^j^ i rintik , spikkels op een' grond van

eene andere kleur; spatten; schaar-

sche regendroppels; hoe dj a n r., of alleen

rintik -2, regen, bestaande uit schaarsch

vallende droppels (vgl onder öê dj a n alwaar

ren tik! T.).

LlSs^^i s
rcMtek, naam van een eetbaren

^^outwdter-visch.

-)f CiisXj S rontèg* of rontok, batav. (jav.).

afvallen als bloesem, vruchten.—
[T.].

>/LJ \ I-> nierantani, met zijn velen (in coni-

^ pagnie) iets doen of ondernemen; main

berantam, loterij spelen; (barantam-2,

men., gezamenlijk eene som bij een brengen,

T.).— ^rentenian, batav., gezamenlijk iets

afhuren of in de kosten deelen. — [B.].

• ^11., tegen iets stoten of bonzen. — [C.].

•^/•)JC«i \ rantan, kraken, zooals hout, deu-

ren, vensters enz. ~ [11.].

/JC-i \ rentan, op het punt om te breken,

aan stukken of uit zijn verband te

gaan; van eene opgekropte verbolgenheid

ojf hel punt om los te barsten; tot ziekte

gepraedisponeerd, inz. na eene doorgestane

ziekte; van eene genezen wond, kneuzing

of dergelijke wederom pijn veroorzakend;

meniboewang r., zijne verbolgenheid aan

een ander koelen; nierentan, inwendig

verbolgen zijn; inwendig het land hebben;

wederom pijn veroorzaken,

^/wA«> ) ^'9 roentoenan, gezamenlijk, lesa-

men; gezellig,— [R.].

* IL, w. sum., iets omver halen (vgl. bat.,

T.); zich langzamerhand' in iemands gunst

dringen; ambil beroentoen, van iemands

(joedheid misbruik maken, — [N.].

4/0 \ rantau, streek, landstreek; ut tge-

strekte kust, in tegenstelling van telo k ,
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en tandjoeng; recht gedeelte pan eene rivier

of eeti weg y lusschen twee krommingen;

landstreek, daaraan grenzende; merantau,

langs de kusten varen; lang$ de kusten

handel drijven; langs de kusten zeeroof

drijven; kleinen zeeroof drijven; serantau,

omstreeks; circum, circa,

2**., reizen; naar een vreemd land gaan;

orang (oerang, T.) rantau, landverhui-

zers; negri rantau, een vreemd land, in

tegenstelling van vaderland.— [N.].

^ AaJ \ > rantah pandjang:, w. suni., denke-

lijk 't zelfde als rantak pandjang,

een soort van hornepijp dans, een dubbele

slag met de voeten onder het dansen op den

grond maken. — [N.].

<Ka3 \ roentoh, instorten, als een huis; in

stukken vallen; instorten aan den kant,

zooals een berg, een dijk; aan den kant

afbrokkelen, in dien zin; r. dari pada

k ^. r a dj aan, van het koningschap vervallen.

<Xj<^ \ rintih, z. rinti.

/ —Xo \ rantai, keten, ketting; i\ boeloh-2 (z.

onder böêloh, T.), ketting, met scha-

kels uit cylinders (vergeleken bij stukken

bamboes); r. ^mas, naam eener plant, die-

nende tegen verlamming; kain berantai,

zijden kleedje, welks bloemen een' ketting vor-

men; ba toe b., klippen benoorden het eiland

Samboe, onder Riouw, tegenover Singapoera.

/ JCJ\, staniw. ontstaan door verkeerde

scheiding van b§r§nti (^^), me-

rentikan: met iels uitscheiden (jav.-mal.

verbalen, vgl. robah, T.).

/-.X-J \, ineroentai, slordig nederhang n ,

zooals bv. een touw, dat behoort

opgehouden te zijn, een afgehouwen hoold,

dat nog aan een stuk van den hals

hangt, de mannelijke schaamdeelen van

een' naakte.

^^ i randji — pers. ra n dj —
, grief; zorg,

<K::s^ \ roendjah, z. b^roendjah.

/ wskjSnO \ rendjis, spat, sprenkel [van

dunne, waterachtige vloeistof-

fen]. — vgl. r^ntjis (T.).

. . iVjs:\> \ I. randjana — skr. — , aandoe-

ning van het gemoed; opwekking

van drift; aanvechting. .

IL, padang sirandjana, w. sum., cene

opene vlakte. — [N.].

CX>JS:u \ rèndjat, z. ^j:^<:^x^ij

i.ISiA> \ raudjang, ledikant voor meer dan

een persoon (z. katil); — ^ een

hoog ledikant; sommigen zijn zoo hoog dat

men er met een trap op klimmen moet

(ook soend.); tidor diatas randjangnja

(hikajat samaoen hl. 15); b^radoe di-

atas peradoewan raniljang (aldaar, bl.

19). - [T.].
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^ ^/^sz-LN i I. randjoeng;, nederhurken.— [G.].

*1L, si-randjoeii^, men., zekere sprink-

haamoort. — [T.].

^ Mjs^ )y randjingan, balav., een huis

in geraanle opzetten. — [B.].

^rïi.:\.) \ > meroettdjan^) ruw en wild steken

nmr iets, inz. van boven haar be-

neden; beslapen; peroendjang^, wie ruw en

wild naar iets steekt; liefhebber van den

coitus,

nSSi^ \ roeiidjoeny, zich pyramidaal of

kegelvormig naar boven verheffen,

zooals bv. een kogelstapel, een hoop wasch

goed; peroendjoeng, wat zich pyramidaal

of kegelvormig naar boven verheft; hoogte

van af de voeten tot aan de toppen der

vingers, wanneer een der armen loodrecht

naar lioven uitgestrekt is.

L, kettam rendjong (in de verwij-

zing bij b^randjoengan is het

r ?n dj o eng, T.), naam eener soort van

eetbare zoutwater-krabbe (vgl. radjoengan,

T.); met obi beuggala gegeten, wordt

zij een zwaar vergift.

*IL, groot, rijzig, — [C.]; lamp. r?-

djoeng (T.).

C QiSi.U \ > merendjak, stampvoetende gaan.

v.C^\^ \ roendjan, van boomen in de hoogte

groeiend. — z. rampak.

A.iSA> \ randjau, lang en dim omhoog ste-

kend, puntig voorwerp, dat op den

grond gegooid of er in gestoken wordt,

zoodanig dat de punt naar boven staat,

dienende inz. ter afwering van een* aan-

rukkenden vijand, van dieven enz.; voetan-

gel; spaansche ruiter; meestal van bamboe;

r. b^si, r. van ijzer, klein en met vier

punten, wanneer er, hoe men haar ook

gooie, altijd drie op den grond komen en

ééne omhoqg steekt. Men strooit ze 's avonds

uit en zamelt ze 's anderen morgens weder

in; merandjau, den coitus uitoefenen, terwijl

de man op den rug ligt en de vrouw, er

op zittende, den eigenlijken arbeid verricht.

^
/-J

A.::Si.U \, vaak in plaats van ardjcè-

na.-[T.].

A^'s;rv> 1 roendjaU) rijzig, hoog van gestalte,

A:s^) \ roeiidjali, z. oen dj ah.

•^ ^> \ rantja, w. sum., steigeren van paar-

^ den.— [N.]; z. rantjan (T.).

•^^> \ raiitjoe, batav., door elkander ver-

^-^ mengd, niet uitgezocht, bv. van vuil

goed of van de taal van een te Batavia

woonachtigen Javaan, 't tegenovergestelde

van bèrès en rapi.— [H.]; van schrift

verward, onduidelijk. — [B.].

V.:sx^ \ rentjana — skr. ratjana —

,

ordelijke en behoorlijke schikking;

samenstelling; letterkundig opstel; verhaal;

o
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ontwerpy schels; klad; afschrifl; exemplaar.—
Sommigen maken een onderscheid tusschen

^ll»i^ en 4i;Uy, door aan het eerste de

beteekenis van gelijkenis; redekundige figuur

[ï^Uc] en aan het andere die van dichtstuk

[jSi^] te geven.

1^^ ^"^^ \ ' meroiitjet, van eene menigte

bij kleine gedeelten aankomen; bij

beetjes te werk gaan, inz. als men iels in

ééns kon doen ; van een werk bij beetjes

vorderen,

/ f^sKlS^) \ reritjis, sprenkel (deeltje van

een vocht); perentjis, kwast om

te sprenkelen, — vgl. rc^ndjis (T.).

ijSïA) \ rantjaiig:, puntige stokken of lange

pinnen, om in den grond te steken;

nierantjang:, met r. afzetten, bv. een stuk

grond; steken in iels met iets, bv. in den

grond met een ijzer, .waaraan de aarde enz.

blijft hangen, om te zien; of de grond de

eene of andere gewenschte delfstof bevat,

of in een' zak graan met een lepelachtig

instrument, waarmede eene kleine hoeveel-

heid graan te voorschijn gehaald wordt;

boren in den grond enz.

ii5ï^> \ rantjoeng, van ronde voorwerpen,

zooals bv. een bamboes, een potlood,

eene schrijfpen schuin afgesneden, schuin

afgehouwen ; schuin toegepunt (z. r a n tj o em ,

T.V, r, toeding, in een* stompen hoek

toegepunt; r. la n s ar, in een* spitsen ïoeh

toegepunt.

•x^ <^ ^^> \ roentjing:, w. sum., 5/?i7^; djari

r o e n tj ing , fraaie vingers (vgl.

rontjeng, T.). — z, roenting. -—.[N.]. -

i.::5ii:o \ rentjang, rentjang en rentjeng of

g'erentjang enz.; merentjang, luide

zijn ongenoegen te kennen geven over onver-

diende behandeling,

is^i^vi \ rontjeng, van beide zijden spits

toeloopend; zeer dun en spits toeloo-

pcnd, zooals bv. eene roede (vgl, roentjing,

ï.). — z. lantjap en tiroes.

^ ii.is;\> \ rentjang, jav., bediende, volge-

ling, aanhanger, — [C.].

JIl^^ \ rentjoeng, van platte voorwerpen,

zooals bv. planken, messen en der-

gelijke aan den éénenkant puntig toeloopènd,

terwijl de andere kant recht is;— rentjong,

slechts aan éênen kant schuin toeloopend,

zooals bv. het lemmet van sommige messen

(rentjoeng en rentjong waren in 't hand-

schrift van V. d. W. als twee geheel

verschillende woorden behandeld, zelfs zon-

der verwijzing van 't eene naar 't andere, T.).

is^J i rintjong (lees: rentjong, T.), w.

sum., een Atjineesch wapentuig

zijnde een soort van dolk of mes met het

beloop, zooals een turksche sabel. — [N.].

J i rentjeng, tenger; van een beenC^J
zonder kuiten.
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C_ Q^s^ s 1 I.;, merantjap, de mannelijke

roede wrijven, om zaaduitstorling

Ie verkrijgen, omneeren.

IL, kort op elkander in lijd; mei korte

tusschenpoozien [zooals bv. riemslagen].

L_-Qis\3 i I. raiitjak, van loonen luidruch-

tig; levenmakend; in hevige bewe-

ging en door elkander, zooals Lv. eene roffel

of de muziek in de Chin. komedie bij de

exaltatie van een* held; van het spreken

levendig,

IL, rantjakiu pohon (lees: poehoen),

een hoorn snoeien,— [H.]; bal. ngrantjapin

(T.).

-X- L _ ürSA> i rantjok, soek., het plegen van

lesbiesche liefde (onnatuurlijke

ontucht der vrouwen onder elkander).

^ o ^^'1 > \ , merentjak, met de riemen van

een roeivaartuig zoo snel moge-

lijk roeien.

^ i^ X-^^TL^ i rintjik, snipper, stukje, beet-

y..-[c.].

>rs^ \ rantjoem (kalam of pènna) batav.,

^ versnijdenj verbeteren; z . r an tj o ng.—
[H.]; van een schoon meisje hidoengnja

seperti qalam di rantjoeng. — [T.].

^ >;:Sfc:\i \ rantjem, w. sum., dansen, hup-

^ pelen ^ trippelen, — [N.].

ij i rentjam, van het gezicht (zintuig)

niet duidelijk onderscheidend, wegens

de groote menigte, of geringe grootte der

voorwerpen, zooals bv. kleine letters; me-

rentjam, niet duidelijk onderscheiden wegens

enz.; allerhande werk tegelijk maar onvol-

maakt verrichten; allerhande ambachten ie

gelijk maar gebrekkig uitoefenen,

^ «^^JS^ \ rantjan, w. sum., steigeren van

paarden.— [N.]; z. rantja (T.).

<^js;\> i L, inerentjah, een weinig open-

kappen, bv. een' weg die begroeid

is, struiken, voor een' weg.

IL rentjah, ongestadig, wispelturig; van

den grond van verschillende hoedanigheid,

d. i. hier droog, daar nat; merentjali,

nu eens aan dit, dan yueder dan dat werk
«

beginnen; nu eens bij die, dan weder bij

eene andere vrouw gaan; veel tegelijk doen,

«XSn^vJ i rentjeli, wat overschiet van iets,

na dat er het noodig gebruik van

gemaakt is bv. van het marktgeld, over-

schoty in dien zin. — z. montjeh en sisa.

2^., hel meerdere, dat tot iets benoodigd is.

5^., van een been of arm vermagerd. —
z. tengkes.

(XJ \ randa — skr. rand a—, weduwe. —
(ook soend. en batav.) ;

— * w. sum.,

ongehuwd, van vrouwen, van mannen zegt

men boedjang; rando gadies, ongehuwde

maagd, huwbare dochter, vrijster.— [N.] ; me-

randa^ eene weduwe zijn als eene weduwe

zijn; onbruikbaar zijn; m. toewa, eene oude
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wijster zijn of worden; wegens ouderdom

niet meer te gebruiken zijn.

Q/

(^X_> i , zekere welriekende boom in de woes-

tijn groeiende; aioehout; mijrt; laurief\

iXJ 1 randi, soort van gerimpelde zijden

stof van allerhande kleuren, inz. voor

buikgordels (vgl jav. randi. Lal. rangdi,

T.).

(_XJ \ riudoe, sterk en aanhoudend verlangen

naar iets afwezends, meer om het te

ontmoeten of te zien, dan om het te

bezitten ; reikhalzen ; snakken ; serindoe

(wellicht in plaats van si rindoe;— zonder

twijfel, want op Sumatra spreekt men si-

r indoe uit, T.), in wiens karakter of natuur

het ligt, gedurig naar iets te verlangen; s.

boelan, wie naar de opkomst der maan ver-

langende is, een bijnaam van de ponggok.

cX-i \ rcuda — port. renda — , kant; spel-

dewerk [inz, met afhangende loovertjes,

daoen, aan den buitenkant. Van zoodanige

renda heet het eigenlijke speldewerk pa-

pan]; — * pérak rèiida of p. toewa,

batav., fijn zilver. — [H.].

C tA-i ) ï- rendang, wat gebakken of gefruit

^ enz. is; baksel, gebak; merendang,

bakken of braden in eenig vet; fruiten;

pisang r., bak-pisang; r. pisang, pisang-

baksel of gebak,

IL, jav. (r§nd^ng, T.)^ het natte of regen-

achtige jaargetijde. — [C.].

G. cX-i ) j meroendoeng, iemand lastig vallen

^ om iets of met iets; iemand dringend

om iets verzoeken; vervelen, plagen om of met

iets; kwellen om of met iets: diroendoeng

malang-, door ongeluk geplaagd worden, door

ongeluk gevolgd worden.

Q. cX-> S 9 nieroending, berekenen; overwegen,

^^ wikken en wegen; bedenken. — w.

sum., spreken; praten (dit woord wordt

weinig gebruikt het behoort tot de hoftaal);

overwegen, beraadslagen enz. — [N.].

Q cXJ ) rendang, van hoornen bladrijk, vol

^ bladeren; digt gebladerd; lommerijk,

schaduwrijk. — z. rampak.

C 5 o\-.> \ rendoep, soek.,: r^doep enz.

C^ lX-.> \ randok, met lange afhangende

haren, zooals bv. een oude bok,

eene Angora-kat.

(^ 5 (Ao i roendoek, nederbuigen, zooals bv.

eene rijstaar, boomtakken enz.;

, van een' vaartuig den neus onder houden;

vóór den wind afvallen; het hoofd of den

kop tmar den grond houden, zooals bv. een

bok, die wil vechten, een paard, dat op

hol gaat.

^ iXJ \ rendam, zich in een vloeistof be-

vinden; weeken, in de week staan;

van een eiland, een* berg enz. wateren.



o^^ 187
iJ

^a-y

/ . t cA-> i ) beroeüdau, %kh aanhoudend ergens,

inz. in het water, ophouden; zich

aanhoudend met iets bezig houden; beroen-

(laii d^iigan nasi, aanhoudend met de rijst^

d. i. met het eten bezig zijn, zooals hv.

reconvalescenten.

cX«> ) , nierandaa, spijzen vermengen met

iets inz. ter vermeerdering van het

volume, bv. rijst met turksche tarwe of

aardvruchten; peraudau, wal dient om mei

eene spijs vermengd te worden.

t5cX-i\ reudab, laag, nederig, ootmoedig;

bescheiden»

25 cX-i ) ' rondah-raiideh, 0Der67e//>f van aller-

hande dingen, zooals bv. op eene reis

van dozen en kisten.

O i I., meraudai, rondwaden in iets,

niet alleen in water, maar ook in

hoog gras, een ananasveld en dergelijke, inz.

om met de voeten iets te zoeken.

^ IL raiidej , w. sum., zangeressen of

danseressen. — [N.]; reidans door mannen

uitgevoerd; tapuk r., in een kring staande

met de handen tegen elkander schermen.—

[T.].

/ jvNO \ rensa, algemeen onwel; onlekker;

binnenkoortsig (z. rengsa alwaar een

andere beteekenis opgegeven wordt, T.).

«.A^o \ ransang, z. rangsang.

iAwJ 1 roiising, z. rongsing.

^ i.-j \ reneng, jav., = remeng— [C.].

vu

iJ) \ 1 bcreniiaiig, zwemmen; berenuang;-

keii, doen zwemmen; met iets wegzwem-

men (ook m^r^nnangk^n, T.); niereimangi,

naar iets toezwemmen.

i^> i reiioeiig;, meer gekuischt dan tj^ng-

ngoeng en tj^ngngoe; inerenoeng,

slrak en bij voortduring aankijken, zooals bv.

eene kat eene muis; aanstaren, goed bekijken,

Llis-i \ !• rennik, fijn, zooals bv. regen,

bloemen in katoen en dergelijke.

^11., koet.,: ketjil (Lamp. id., T.).

C^JiaJ \ z. j>j,

<K/.J> 1 L, tueremijah, zich lang met iets

bezig houden (van een werk dat nel

werk vereischt).

IL rennjah (jav., T.), 't tegenovergestelde

van legit. — [H.].

IIL, z. J:-^.

/.

jK i rau, uitroepende nabootsing van een

ruischend geluid, zooals dat van een*

naderenden regen, een uitgeworpen net in

't water.— z. d er au.

A i roe en eroe, naam van een boom —
casuarina litorea— groeiende gaarne aan

zandige stranden; boewah r., de vrucht

van de roe een eikel gelijkende; versiersel

in den vorm van de roe-vrucht*
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^ i I. roewa — port. rua— straat.

IL, los, niet compact; betrekkelijk veel

ruimte beslaand; niet geordend (jav. rowa,

en vgl roewah II., T.).

^ A i rowa (jav. roewah, T.) of saban,

hatav.,: ^;lW,. — [B.].

van Ljü* )j .

mj^JS $^ \ plur. van L^^lf^

25c3 ) #) S ' gewone plichtplegingen; manieren;

ho/felijkheid.

y /

yiiw i plur. van Lai , ; arraw^afidl,

rfe deserteurs, benaming voor eene

secle der Sjiieten; van daar: de ketters,

inz. de Persen.

^)j) S plur. van ^ )^ .

c yy
...W i, pers., in tachla r.^ draagstoel,

draagkoets.

^ /'t) $s S roewaiia, men., spiernaakt.— [T.].

y y

<^t—> ) A i> verhaal (overlevering. T.); verslag;

'^relaas; aanhaling; bijbrenging van

eens anders gezegde; schrifluurplaats; le-

zing; variante.

"^ ^ ^ 0\ ) röêba, jav., gift; fooi; geschenk;

roba, steekpenning; geschenk ter

omkooping (uit 't kruisje op te maken, dat

het geen Rijousch is, T.); roeba-2, an-

keragegeld; havenrechten, door vreemdehngen

Ie l)etalen. — [G.].

-X- cX-> 0\ S i'oebed (jav.^ T.), moeielijk; ver-

legen, — [C.].

-K- io |K i röeboeiig' (jav., T,), elkander ver-

dringen rondom iets zwermen, —
[C.].~z. k^roeboeng.

i«.> #) \ röêbiiig, tijdelijke doch hechte op-

boording van matw^erk, zeildoek of

dergelijken van een vaartuig, dat diep geladen

is of waaraan men geen hooger boord van

planken wil geven, tegen liet inslaan der

golven.

L o >
i>s \, röbak-rabik, op verschillende

wijze gescheurd; aan flarden y die

evenwel nog aan elkander hangen.

^^^^^^w i, nieröbok, waterbellen opgeven,

zooals bv. een ledige kruik, die

onder water gehouden wordt; opborrelen;

opbobbelen zooals bv. een met lucht gevuld

vat^ dat onder water gebracht is.

^ i ^ x _^ |K i robek, batav., scheuren (bal.

oe wek, vgl. jav. robet, T.).—
[R.].

,o |h \, meröêban, een oliehoudend vocht,

waarvan olie moet gekookt worden

behandelen op eene bijzondere wijze, die

óp het volgende nederkomt: wanneer het

oliehoudend vocht heel begint te worden,
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verzamelen zich de vette deelen in het

midden van de pan tot eene cirkelvormige

massa. Heeft dit ten volle plaats gehad,

dan bedekt men dien cirkel met de bovenste

helft van een' kokosnoot-dop (tempoer o eng

dj antan), schept de waterachtige deelen

buiten den kokosnoot-dop af en kookt dan

den vetcirkel tot olie (bal. roroban, 't

troebele dunne vocht onder de koohende olie

zich bevifidende, Timoreesch en Ambon,

raroban, T.).

•)f .o 0^ \ röêbin — wellicht wijziging van

lebin (z. öbin, T.), vloer,— [Div.].

-)f ,,o |h i, kaïn röban, batav., gaas; tule;

gordipigoed of fijn neteldoefc,— [B.].

^- ^-> #) \ röbah en öbah, batav./verawrfe-

ren enz. (z. obah). — [H.]. —
Omdalr bet batav. de r. in 't praefix b^r

altijd weglaat, heeft het bij berobah de r.

tot het stamwoord gerekend; vgl. rikoet en

renti. — [T.].

<^«> e\ ) i'öboh, instorten; invallen; meroboh,

doen instorten enz.; omverwerpen; om-

verhalen (in deze beteekenis met 't aanh. k^n

in gebruik, T.); róböhan, instortsel; puin.

/ ^ 1^ \ röèbai, naam cener soort van plant.

iJU §\ \ ^^^i (Hindust., T.), brood,

e * 3 #s \ 1. röèwat, waggelen^ zooals bv. een

tand; van het gemoed zich tusschen

twee alternatieven heen en iveer bewegen.

*II. (jav., T.), de natuurlijke gedaante

terugkrijgen na eene gedaanteverwisseling

(door een vloek teweeggebragt, T.). — [C.].

lj^> 0. 1 rCDwit, weerhaak; keepje, dat de

scheiding uitmaakt tusschen glans

en penis; seroêwit, werpspies met iveerha-

ken; harpoen.

L—J^-> #) )y i»?rötok, achter den rug van

een* meerdere pruttelen, inz. wegens

een opgedragen werk.— z. söëngoet.

»o #1 V rotan (samentrekking van raoetan

van raoet; evenzoo in \ mak. raoe-

kang van raoeq, T.), naam eener rietsoort,

die wij gew. rotting noemen — calamus

rotang; merötan, rotting inzamelen, rotting

snijden, in dien zin.

^ ,^^ ^ \ ^ batav., tot één bloem samengebon-

^ den bloempjes.— [T.] ; roos of krans

van bloemen.— [B.]; merödja, aan elkander

voegen, zooals bv. bloemen tot een* ruiker.

^.^^ A \ r®AJM hoofdspijs; dagelijksch brood,

^ d. i. in de mal. landen de rijst.

l.
a^^^w 0. i röèdjoek — verb. van ^j —

terugkeeren, zooals bv. geschei-

den echtgenooten de eene tot den ander

(inz. vóór het verstrijken der Sjs^: van de

vrouw), tot iemand, waarmede men in

onmin heeft geleefd, tot het ware geloof;

van een woord of gezegde, hetzij gesproken

of geschreven betrekking hebben tot (slaan op)
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een voorgaand woord of gezegde; kemari

rcêdjoeknja, hierop slaat hel,

V_ Q^ ^ \ rc&djak, zeker geliefkoosd elen

zijnde een mengsel van spaan-

schen peper, tamarinde, zont, suiker en,

naar verkiezing, nog meer andere ingre-

diënten, aangemaakt met soja of water, in

welke saus jonge vruchten, komkommers

en dergelijke gesopt woorden; salade,

, Kr^ #\ i > merödjol, schielijk uit eene ope-

ning te voorschijn komen, zooals I)v.

de kop van eene slang; van dingen die

door iels bedekt zijn, zooals bv. eene rot

onder een' doek eene schielijke beweging

naar buiten maken.

Ai^ A i, mfrSdJali, met iets punligs, bv.

eene piek, eene slang en dergelijke,

naar iels steken, om het Ie hebben of te

zien of het er is, onverschillig in welke

richting, bv. naar vruchten op een' boom,

naar visch, het lijk van een' drenkeling,

in water (vgl. tóêdjah, T.).

•)f^-^^ \ roetja (jav., T.), gepeupel, het

^^ gemeen; iets laags, iets gemeens, —

,_, A i , adem; levensbeginsel; ziel, geest.—

/-I-iAjSïfc. ^ i ^ van plaatsen windig, luchtig.

/

/ —O \j^^ ^ \ , eene ziel hebbend, een* geest

hebbend; geestelijk, onlichame-

lijk; heilig; bespiegelend.

c3 ^ 1 rifedoe, van de bovenste oogleden slap

nederhangend.

^ O 5 \ röêdi, benk., de enkel — [C.]; de

hielspieren? (T.).

ó 9\ ) ï'odi, z. oerdi.

ó 9^ S i'öda — port. roda —, rad, iviel.

^ / j^ó 9\ S röèdoes, westk. van Sumatra,

soort van zwaard of hartsvanger,

door de Atjinezen zonder schede gedragen

rödon^, van een' vriend innig;

intiem ; vertrouwd ; gemeenzaam ;

vertrouwd; vertrouwelijk; sahabah jang

rodong, een boezemvriend.

L^c>5 \ Iv merödok, met iets langs,

puntigs, bv. eene stang, eene piek,

zachtjes steken naar iets, bv. eene vrucht;

poken in iets.— z. radak en roendjang.—
2°. benk., hark; krabijzer. — [R. die het uit

M., uitgave van Elout, heeft].

*II., rödok-S, men., spruigaten op de

vaartuigen. — [T.].

rj^ ^ ) ï'ödan, gekrenkt door slechte behan-

deling en daarom gehoorzaamheid

weigerend.
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^ ^<3^ )' werö&daii, ti;e% van baard of

knevel. — [T.].

)f L ** 3 \ 1^ \, merèröt, batav.,: m^mboe-

wang lilinnja als men batikt.—
[H.]; vgl. jav. lorod. — [T.].

^ L ** J
) f) ) röêroet, v^. sum., aftrekken,

zooals de ring van een vinger,

de banden van een geweer, koralen van een

snoer enz. — [N.]; maröêroet, afstrijken,

van de aaren ontdoen, rijsthalmen; tot een

draad trekken goud of zilver (T.).

X 25 ) ^5 ) rcèroh, w. sum., afvallen; instor-

ten, — [N.]; uitvallen van 't haar

(T.).

JJ>J
, pers., dag (24 uren).

<^/0o *)#))> pers., dagboek, journaal van

ontvangsten en uitgaven; alma-

nak.

( M $\ S rö&sa, hert (bat. oersa, T.).

( N^0\ S (Nederl), bcjên^a rös, roos. — z.

mawar.

(J^0^S Pliiï'- ^an ^j^)j.

fj^^S Plur. van ij^)j.

r Sfsè §\ \ rcèwas, lid tussehen twee geledingen

van geleede planten, zooals vele

grassoorten, de rotting enz,; ook van levende

schepselen en levenlooze voorwerpen, bv.

eene fluit; r. sïkoe, de onderarm, van

den elleboog tot aan het handgewricht.

-)f i,..,xvvj ^ \ röèsib, soek., naam van een klei-

nen, eetbaren zoutwater-visch,

die ingepekeld in den handel komt.

^ ^^^"^"^ 9\ \ 5 merosot, batav., neerglijdcn,

bv. bij eene gladde vlakte. Dit

komt bij Rigg voor onder den vorm moro-

sod.— [H.].— R. V. E. woordenb.: ontglip-

pen; vgl. ook Rigg's boe roe SU t (T.).

(^^..jLy ^ \ röêsak, bedorven; beschadigd;

gehavend; vernield; te gronde ge-

richt; onteerd van eene maagd.

t^ h.^ a\ \ röèsoek, zijde (ook van een vaar-

tuig)
; flank; de ribben; toelang r.,

rib; djalan ka-rOësoek, van een vaartuig

zijdelings afdrijven; ~ roesoe (lees:JA«j.,

T.) djalan, w. sum., de voetpaden op zij van

den weg, een pad dat alleen de vorst mag

bewandelen. — [N.].

<K/jsi $^ \ röÈsoh, geraas; getier; geweld;

mercësoeli, zijne kwade luim of

ontevredenheid door gebaren en bewegingen

toonen, bij het verrichten van een opgedragen

werk, inz. door dat werk met rukkende

bewegingen te verrichten; m^mböèwat r.,

roesoeh maken; rentak-rcêsoh (hier de-

zelfde beteekenis als onder rentak, T.).
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-)f/wvy#) S roesi, w. suip., overleggen; in

een afzonderlijk gesprek treden»—
[N.]; denkelijk is bedoeld: rosé, ook: roe-

sija, men. uitspraak van rahasija (T.).

/*Y^ ^ )' pers., venster; raam,

/ C /

y <J /

^AO 5 S ('"»!• raudlah), plur. c/^jj, c/^^^^ ,

^;LaK en ejLi^. , plaats, waar

water blijft staan en derhalve planten en

groenten tieren; lusthof; overblijvend gedeelte

water in een' lederen zak; water, dat even

den bodem van een waterbak bedekt.

a A i I. rcêwany, ruimte of vak tusschen twee

^' rijen palen in de diepte van een gebouw

(z. timbaroewang); merö^wang, een lijk

reinigen^ door er zoo veel mogelijk de faeces

uit te persen of met de hand uit te halen;

obat peröêwang, A-Zy^^^er; rffiwang-rcèwa-

ng^an, van vaatwerk niet geheel vol.

*II., batav., wijd, ruim; pasar r., ruime

marktplaats. — [B ].

p 1^ i rcfewinj, bij het weven eerste haspel,

^ waarop het garen gebracht wordt.

^ Ö ih \ röwang, jav., makker, kameraad;

^ deelgenoot. — [C.].

(j^/s£. #) 1 , meröêugoet, pruttelen, grommen,

mopperen, mompelen, inz. tegen

meerderen of wie anders het recht heeft,

iets bv. een werk, van ons te vorderen. —
z. scêngoet

C Q-C. $^ \ röiij:ak, van de tanden, eene

palisadéring en dergelijke zich

bevinden in den toestand, dat er een of meer

landen of palisaden afgebroken, uitgevallen

of uilgetrokken zijn.

C_i r^J'
rust*

>

( 5 0. i , goed, goedertieren, welwillend;

medelijdetid; ^.^fj), de goede enz.

bij uitnemendheid, d. i. God; t-JjJIjar

(dienaar van denzelve), nom. pr. v.

^-.i ^ S > goedheid, goedertierenheid, mede-

lijden, barmhartigheid, genade.

C ^ #s \ röèpa — skr. róêpa — natuurlijke

eigenschap; vorm, gedaante, uiterlijk

voorkomen; gestalte; soort; gelaat; schijn;

kleur; roépanja,' zijn voorkomen, en voorts:

zoo het schijnt; dus, in eene gevolgtrekking,

die men uit eene ontvangen mededeeling

of eene gebeurtenis maakt, bv. b^lom da-

tang ija rcépanja, hij is dus (zoo het

schijnt) nog niet gekomen (ook als vraag);

merièpakeny een vorm, gedaante, voor-

komen of gestalte geven aan iets; rormew,

modelléren; rö^pa-l^, allerlei soorten; se-

röèpa, van dezelfde natuurlijke eigenschap

enz.
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(^^ i ^ i, mercwap, overkoken; opborrelen
^

zooals vocht in gisting, champagne,

seltserwaler met suiker en dergelijke; van

vuur en andere gloeiende zelfstandigheden

gloed idtsiralen (vgl. jav. oemob van een

vroeger ob, oud -jav. hwab, T.).

L
,
_ g ?

#) ) röpak, wanordelijk, onordelijk

(in wanorde) zooals bv. een vaar-

tuig of eene kamer, waar alles heen en

weder slingert of niet op zijne plaats ligt.

C i
<i S

I- röêM^ak, van vuur zich uitbreiden;

van iemands vermogen vermeerde-

ren, toenemen,

IL, röëwak-S, naam van een' vogel.

^ C.^^ 0, \ röki, batav. — verb. ned.> ipj
i roki, batav.

rok.— [B.].

^ A i, r€ekoe-3, naam eener soort van

munte, nagelkruid, koningskrnid, ba-

silicum.

^ JjlÓ §\ ) roêkoeiig, gorgel; réköêiigan en

kerdékcên^aii, keel— [L.].

^, è.S #) \ rokok of röko, cigaartje, strootje

(meestal van nipah-bladeren, T.);

meröko, een cigaar rooken,

LLS $\ \ vübgi (skr. rogï, onwel, iets man-

keeren, T.), schade; nadeel, verlies;

keroég^ian, schade, die geleden is.

-K-Ci3 #) \ rógo, batav. (soend., T.), in of

door iets heen tasten. — [B.].

^i^.^

p É \, nierögol, eene meisje of vrouw

onteeren, door in haar slaapvertrek

te komen, hetzij de bijslaap al dan niet

uitgeoefend worde; schenden (oud-jav. pe-

roegoel, meroegoel, dat ook in mal.

geschriften vaak voorkomt, T.).

<-
] A i roei, w. sum. ('t Engelsclie rule,

T.), een liniaal of linieerraam, zooals

de maleiers gebruiken; zij spannen namelijk

eenige draden evenwijdig over een raam,

bestrijken deze met een soort van verw,

leggen alsdan het papier er op en drukken

dan de lijnen op deze wijze over; Iberoel,

linieeren.— [N.].

-X-

c /^

PJ , sterk verlangen, streven naar iels;

zeer korte uitspraak der klinkers dlam-

mah en kasrah, voorn, bij het lezen van

den koran, doch zoo, dat zij prosodische

waarde behouden. — z. ^ '^ t .

^ A V röma— skr. r oma —, haar van het

Kchaam; borstel; wol; b(ï3loe r., pleon.

in plaats van r. of böêloe.

p^ , de Grieken, voormaals aan de Romei-

nen onderworpen; de Oost-Romeinen;

de Turken, als overweldigers en veroveraars

van het oost-romeinsche rijk.

r^j

rögok, z. ógók.

MAL.-NEDERL. WOORDENBOEK. DEEL II.

'J>J

ruêwam, klein-puistuitslag; gierstuif-

slag; uitslag ten gevolge van hitte,

l)estaande uil vele kleine puistjes: kleine
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roode puistjes, veroorzaakt door hitte, zoo-

als bv.' door onzindelijkheid ; bertwam

,

van de huid puisterig enz.

JU'jj ,
pers.^ zakdoek; z. ramal.

cr^JJ

"^ O'/v^ 4 \ rcjeinit, w, suni., ongerust,

bedrukt; ter nedergeslagen. —

[N.].

\*lys^ É \, meröniit, fijn werk verrichten;

knutselen,

iJ^^^J röêmoes, verb. van j^^.

l JLo^ i, merömok, stil ineengedoken

zitten, zooals bv. een ziek hoen.

I. roman 9
gedaante, houding, voor-

komen,

IL, afgesneden aar, als er de zaadkorrels

uit zijn, hetzij de aar met een* korten steel,

zooals de padi, of kort boven den grond

afgesneden wordt; slroo waaraan de aar is

(vgl. jav. oman, T.).

¥c r^^^ i roemin, w. sum., koraaltjes. —
[N.] ; benaming van een soort van

goud- of zilverdraad, dat uit Turkeye zou

komen, roemin zijnde ^^j'^ vgl. daj.

roem i (T.).

c5i/0|^ 4 rdmah, wmiing (ook van sommige

dieren, bv. den orang öötan), huis;

de door éêne pennestreek verbonden letters

in een woord; lettergreep; r, tangga huis

dat men bewoont, eigen huis, eigen haard

(z. onder tangga. T.); r. lintang, huis dai

met de smalle zijde loodrecht op den weg

of de rivier staat, alleen aan vorstelijke

personen geoorloofd (vgl. onder JU, T.);

percémahaii, woning, in eeti' overdrachtelij'

ken zin; bij een onderzoek de hoofdpunten,

waarop men als het ware vasten voet kan

vatten; beperoémalian b^nnar tdêwan

b^rtanja, gij vraagt zeer kategorisch^ of

pertinent,

/ wO |K t ,
grieksch, oost-romeinsch, lurksch,

,,4|^ i rcjèwaii, z. arcêwan.

\^^^y3 #) \ röènoet, z. clënoet;— ^^2^ w. sum.,

in hetzelfde spoor of indruk terug

keeren, ontvangen; son^soii<2: rcênoet,

eene wijze om de toekomst te voorspellen en

wel op de volgende manier: ^-x^;
van deze figuur begint men op eene bepaalde

wijze te tellen; telt eerst de zes bovenste of

dunne beenen der hoeken en dan de zes

onderste en gaat zoo voort tot men een

bepaald cijfer heeft bekomen; houdt men

alsdan bij een gelukkig schrapje op, dan

volvoert men zijn voornemen. — [N.].

c /

(,Xj #) \ ^^ *^j ^j ' '^hübarber,

^
( ^ 0\ S roenei , w. sum., regenboog.— [N.],

jJa i I., lïieröêwah, aanroepen, toeroepen.
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\\., van goederen veel ruimte beslaand,

in vergelijking met het gewicht, zooals hv.

rotting (z, roewa IL).

III., batav., uitspraak van ^)^j ) .

IV., uitwerpen; wegwerpen. — [C.].

^>£&#N \ roehoem (en roehoen) Men. uit-

^ spraak van
^^

.
. — [T.].

/ C #^ s I. rcêjoe of rcêjoet, zeer verkleefd;

met tederheid gedenkend, zooals bv.

een kind aan zijne moeder en omgekeerd.

IL, röêjoe-S, naam van een zoetwater-

visch.

*III. v^. sum., een korte knods. — [N.].

/ C>#) \ I. röêwai, vogel, van de grootte

eener kip.

IL, te zwak voor het gebruik; niet stevig

genoeg; p^rahoe r., een zwak vaartuig;

tijang ïtoc r., die mast is niet sterk genoeg.

Lx^ #) ) rCèjoeb, van de zon sterk naar

beneden gaand; van de oogleden van

slaperigheid dichtvallend.

;j>^> #) \ roejoet, z. röèjoe I.

S'

iX^ A i , zien, zoowel met de oogen als met

den geest; gezicht.; aanblik; beschou*

wing; gezicht (vy^aarneming door het zien);

rcejatoe Ihilal, het zien der nieuwe maan.

'ty-^J>
rajoen^, hout der palmboomen, in

tegenoverstelling van het merg; pa-

gar r. (omheining van roejoeng), naam der

hoofdplaats van Menangkabau, zoo genoemd,

omdat de omheining van het vorstelijk paleis

bestond uit pieken, waarvan de schachten

gemaakt waren van de röèjoe ng der ka-

boeng.

L iL> 0. i röjak, van zweren en wonden

grooter worden; van iemand die

aan het huilen is erger huilen,— z. rêbak

en lïjau.

,0 #\ K röjaii, naweeën na het kramen; r.

tahi, hardnekkige diarrhee na het

kramen; r. naïk k^öëloe of r. naïk k^ka-

pala, hardnekkige hoofdpijn na het kramen;

r. anak (niet ingevuld, T.); r. haidl,

menstruatie, die niet op den gewonen tijd

wil ophouden; merójan, sukkelen na het

kramen.

(^ -Q.-^ $. \ rónjok, verlept, bv. van een

hemd, dat gestreken, van papier,

dat glad en stijf was; van het gezicht van

oude menschen afgeleefd.

^ é^ A i , di ronjo moeloetiija, batav., d i

gosok m., bv. de bek van een

ondeugende kat, die met tjabé wordt in-

gewreven. — [H.].

^ \Vjè i roehara, troosteloosheid; groote ver-

warring.— [C.]. — z. hïroe-hara.

y c y

/^VaA \ en ^Uib^, plur. ^j, ibU^ en

^j^uib. , monnik, voorn, een christe-

lijke (z. rahib).

13*
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^VaAj P^i"'- ^an S-^li

/ / c /

*/ws»\j \ rejasa, jav., /in. — [C], ver-

keerd gehoord in plaats van

110«.<XjUA\ en LiUa>;,

^^.Awwfb \ rahasïja, z. i oesïja — ^ lalisi-

ken, w. Slim., fluisleren. — [N.];

z. rosé (T.).

X5 S> 9^^^^ «'^ P^^^^'
verpanden

/ C \ rai, uitroepende nabootsing van een

'*
kletterend geluid, als dat van regendrop-

pels, die legen een glazen raam slaan,

erwten, die op een' planken vloer vallen,

en dergelijke. — z. d^rai.

/C \ en »^^ ,
plur. van ^f 5; •

C \ rij») t^>'o%'/<^; verheugd, blijde.

S/

\^ i L, goede, aangename reuk.

IL, z. onder ^^l^; •

\o 1 rij^ en rijak— C^—,
sehijnheiUg.

\^ i, veinzing, huicheling; valschheid,

\y plur. van ^^.

.*j.A.:^b \ Plwr. van ^;^^-

r^djasa (T.),

<Xvm\j S^ opperbevel; opperheerschappij, sou-

vereinileiL

^Vop'ur. van ^^
'V

y /

«^ao\j \^ bedwang; herhaaldelijke oefening;

"^voortdurende poging, om zicli te

bedwingen (zijne hartstochten meester te

worden); kastijding; ascetisch leven,

j^i^ af) i rèak, batav. (jav. rijak), slijm,

fluim, — [T.]] kwijlachtig speek-

sel; spuwen. — [B.].

J^JV^ i, jong oefening, lemming; africh-

^ting; zelfbeheersching.

\j <, phir. ^^T.,, door drank verzadigd;

^o^ verzadiging bevochtigd; dronken;

saprijk; bloeiend; frisch; krachtig; jeugdig;

schoon; door drank verzadigde enz.; begin

der jeugd. — lJJ fem.— De Mal. gebruiken

liever het fem.

^^^^ i L, merïba, op den schoot houden,

op den schoot nemen; ribaSlii, schoot

(men.: harïban, T.).

II., z. b^.

^^^^^.^ i ritooe, duizendtal; duizend; serïboe,

èén duizendtal; één duizend; riboe-2,

plur; 2^., naam eener kruipende plant, wel-
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ker fijne blaadjes gegeten wordt; 5^. soort

van lovertjes van geslagen goud of zilver;

beriboe, met duizenden; beribcèaii, bij dui-

zenden; tïga r., drieduizenden; berapa r.?

hoeveel duizendtallen of duizenden? (op die

vraag kan zeer goed soewatoe of satoe,

geantwoord worden).

-X- ^^_^^A^ i rbo, balav. (bal. van haar en

bladen weelderig, T.), goed in zijn

plunje zitten; rijk zijn in artikelen van

weelde. — [B.]; pakéjaniija rébo, hij heeft

veel kleeren, — [H.].

\^2;ys,/^j^ 1 riboet, storm; geraas, als dat

van een storm, een groote menigte

in beweging. — ^ribot sikapoe, w. sum.,

een hevige storm, orkaan (vgl. s i -k aba- 2,

T.). - [N.].

Ljix^ i rebak, lang ingescheurd, zooals

b v. een zeil, een stuk papier (z.

rabak); merebak, van wonden grooter

worden; zich uitbreiden, — z. rojak en

lïjau.

•^(^Cx_^ i rebek, balav. (jav. rebet, T.),

ruig, bv. als een open gesneden

boek of gescheurd papier; vuil, niet glad of

sehoon; mata r., oogen, die niet uitgewas-

schen zijn, — [B.]. — z. bëbes en g^rëpes.

/^A-> \ rêbaii, z. ëban.

<K\^ S
rcbeh, los afhangend, zooals bv.

een gebroken vlerk van een' vogel,

een gescheurd zeil^ een nial^ die tot wand-

bekleeding heeft gediend; onordelijk, schetf

of in Parden nederhangend, zooals bv. een

kleed, een geknakte tak; van de oogen de

onderste oogleden nederhangend en gedeel-

telijk de binnenzijde vertoonend (vgl. rë-

djeh, ï.); slordig nederhangend, zooals bv.

een gebroken lak, kleederen aan het lijf enz.

^ (j^) \ rèjöt, batav. (bal. rèjod, T.),

rèjat rèjöt, bouwvallig, — [H.];

oud en scheef; op instorten. — [B.].

^_»^> i , rta-3, gemeenzaam samenspreken,

kouten, over koetjes en kalfjes praten,

hannessen.

• ^/L> \ ritiii — verb. ned. — , ruiten in ^l

kaartspel.

^y i rêdja, snipjper; wegwerpsel; redja-2

^ kaïii, snippers van lijnwaad; rdja-3

ajam, wegwerpsel van een geslacht hoen,

zooals de poolen, de punten der vlerken enz.

«X:^^ i rdjeli, van de oogen leep; van

de onderste oogleden nederhangend,

zoodat het binnenvlak gedeeltelijk zichtbaar

wordt (vgl. rëbeh, ï.).

4S^> \ ritjau, uitroepende nabootsing van

een rad, snaterend geluid, zooals dat

van sommige snippen. — z. g^rïtjau.

^ i^iS^U \ ritjili, w. sum., stukje, brokje;

ma (Uj bole(h) saritjih sa-

oraiij^* (o e rang), opdat ieder wat krijge. —
[N.].
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^j, plur. ^^, ^^G^, ^I^Jl
..et

^IsiX)̂ i , plur. ^^Arvb , , welriekende plant;

honingskruid— basilicum»

^Ó<m^ \ ridi, soorl van draagbaar oïmaL—
[C.].

Q4\-> i ridiiig*, soorl vaii we//eai of strop-

^^ pen^ om grootere viervoetige dieren,

bv. herten, te vangen (vgl. bat. siding, T.).

^ 1 rëdaii, naam van een' boom, die(jCXj>.

eene eetbare vrucht draagt.

^ i '• 5 ^j>^ y (bal. rèród, T.), nierèrot,

batav., zich in eene lange rij

achter elkander bewegen, bv. van menschen

of rijtuigen.— [H.].

^ (^ j ^ i (bal. uitspraak van 't jav. li-

rik), meririk, batav., van ter

zijde aanzien. — [T.].

-X- C ^ ^ \ rèrok, batav., ter zijde zien

van de oogen; luerèrokiii , van

iemand in gramschap de oogen afwenden.—
[T.].

/ M*0 \ nsa, waterachtig gezwel; naam

eener ziekte, waarbij zich water-

achtige gezwellen vertoonen; gezwel, wen,

^ ( w^O \ risoe, benk., rimpelen. — [C.].

^f W40 \ MSi, batav., gevoelig; pijnlijk;

teder van vleesch. — [B.].

/ fJ40 \ I. rïjas — verb. van het ook gebr.

II., z. ^^).

/

.

j cXaas^ \ residen,— verb. ned

Indië.

, Resident,

opperhoofd van een gewest in Ned.

^ i risik, geheime mededeeling; ge-

heim; gefluister,

4A^ \ rïsau, wrevelmoedig; tot kwaad doen,

zelfs tot moorden, geneigd; losbandig;

bandiet; schelm (z. ron s ing); merisau, zich

wrevelmoedig enz. gedrogen; een losbandig

leven leiden; perisaii, wie zich als een

landlooper gedraagt.

^^Xj^d^j plur. van i^^j.

-V'

,.\jK^ \ en (jUjf> ^erst en best gedeelte

van iets; bloei der jeugd ^ eerste

jaren der jeugd.

^js i I. rijan^, het strijken met de riemen;

i\ kïri! pahoet kanan! strijken bak-

boord! haal op, stuurboord!

IL, duizeling, duizeligheid voorn, door

zich op eene hooge plaats te bevinden; r.

semangat, het verloren gaan van het be-

'wust zijn.

* III., w. sum., willen; kunnen; liefheb-

ben, = soeka (vroolijk, T.). — [N.].

IV., rijang-3, 1^. naam eener soort van

krekel; 2^. naam van een' boom; 3^. naam

eener kruipende plant.
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^ \^2>^"*-^ v riiigat, batav., de boni. —
[G.]; reng^at, bedoeld, daar C.

barst las? (T.).

A
^ C J^"*-rl )

^'^^^'^^ eiiiii8:iis, iiaaiii vaii een

boom.— [L. bevv.] ; rengiigas?

eioL)V^

, nicriiig^ik, aanhoudetid en in een'

huilenden loon om iets verzoeken;

om iels jan/een; aanhoudend enz, om iets

enz. bij iemand aandringen, — rëii^ek,

onophoudelijk en op een' huilenden loon, of al

jankende y nu dit dan dal vragen, zooals bv.

kleine kmderen (in 't bandschrift waren

ringïk en rengek, als twee verschillende

woorden behandeld zonder dat van 't eene

naar 't andere verwezen werd, T.); mere-

ngek, onophoudelijk enz. vragen; dergelijke

vragen lol iemand riehlen; met dergelijke

vragen bestormen; om iets grijnen, janken,

krijten zooals kleine kinderen.

..*Jt> i ringan en heringan, licht, ver-

licht van ziekte, smart, kommer

enz.; van weinig belang (vgl. ^,j)y al

waar de uitspraak verschillend opgegeven

wordt, T.); m^mböêwat r., licht achten;

meringauken, licht enz. doen zijn (maken);

verlichten; licht of van weinig belang achten;

niets geven om iets; seringan, naam eener

plant, met de bladeren w^aarvan men tegen

de beenen van kleine kinderen slaat, die

moeielijk loopen (bal. iïng-2 van iïng, ligt.

T.); na die operatie zouden hunne beenen

lichter worden.
«

/ wib \ , sapoe-3 ringin , soort van jongens-

spel, waarbij men in een rij zit

met recht vóór zich uitgestrekte beenen;

terwijl een der spelers over die uitgestrekte

beenen strijkt.

«**

C a.^ \ rïjapj van kleine kinderen, jonge

dieren of planten gedijen, goed op-

komen, opschieten^ opgroeien; groot worden.

(^^;^/jLJ \ lëpoet = rampoes.

-X-/ KKkCLJ> \ rêpoes (z. rimpoes, T.),

opbinden, samenbinden. — [C.].

/ W4JLJ \ rëpes, niets beduidende dingen

verrichten, beuzelen, in dien zin.

X- iil-> \ rêpang, batav., houtje, waarop

men netten breit.— [B.].

C ^ xA*_^ i rêpek, beuzelingen vertellen, tot

vervelens toe over iets praten, lullen.

/ _^>_^ i I. ripi, de teenen der vogels. — z.

tjaugkir (waar rïpai opgegeven

wordt, T.); r. ajam, naam eener plant

welker bladeren jeuken.

II., meripi, z. s^rah, aan iemand iels

- als voorwerp van handel te koop geven,

zonder dat de andere het kan weigeren aan

te nemen.

X- (^ Q-> \ I. rijak, z. jJ^.

IL, kattepootjes; merijak, kabbelen.

III., z. \j.
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L iL> i lïjoek, verwrongen, verdraaid, ver-

zwikt; verwrikl, verstuikt.

L,f Sv—^ i L, mereka^ overwegen; ontwerpen,

schetsen,

*1I., djang'aii berêka-S, balav., /^om/

kom! geen malligheid, — [B.].

^ (J>'^^*0 \ rikat, modder; modderpoel, —
[C.]. z. lïkat.

^ 0'^^^.> ) rikoet en ikoet, batav., volgen

enz.— [H.].— Omdat het batav.

de r in 't praefix ber altijd weglaat, heeft

het bij berikoet de r tot 't stamwoord

gerekend; vgl. robah. — [T.].

/*y^<> S rïkaii, ^oor^ van mat, om er het

ruwe sago-merg op te trappen.

/•>>s> \ reken — verb. ned. — rekenen;

rekêuan, wat gerekend is; rekening.

9L/Jj\j^ ) rekening— verb. ned.— rekening.

^/ }^>o \ rêges, batav. (uit 't bal. of

jav., T.), afgerafeld, kaal; ont-

, bladerd; gescheurd; wormstekig, — [B.].

^ JaJ> \ rëgoel, jav. (règol, 1,), poort,

groote deur, — [C.].

,»> \ rêjal— port. real deprata— reaal,j-y
waaronder men vroeger verstond:

spaansche mat, waarvoor thans meer alge-

meen ringgit, rijksdaalder, waarvoor thans

meer algemeen ringgit kap ala; voorts:

zekere rekenmunt= 2 gulden (z. djampal);

r. batoe, vormlooze, doch gestempelde

stukken zilver, ter waarde van 1,1,1 enz.

rêjal; r. tembaga, reaal koper, d, i. 2

gulden zoogenaamd oud geld, van 120

duiten de gulden r. përak, reaal zilver,

d. i. 2 gulden zilver.

>-> \ rïjani, waterval, snelle stroom in erna

^ rivier tusschen klippen, bij aanzienlij-

ken val van het water.

i^^^,,,^.^ K, meremet, suffen; zonder slot of

zamenhang spreken, lullen,

/ W4w|0 \ rïmas, gesmoord door warmte,

zooals bv. door warme kleederen

of door gedrongen te zitten; broeiwarm,

in dien zin.

4.40 \ rïniau, Iiarïmau en arimaii, tijger,

^ iK^i^ ) rimali, w. sum., kruimels van

rijst of brood. — [N.] ; afval, bv.

van 't eten, van groenten; kruim; brokstuk.

• •O \» van de zonde het bemagtigen en on-

derwerpen van iemands hart; het maken

van vorderingen in slechtheid; bemachtiging
,

verovering, vordering, vooruitgang; verdoi-

venheid des harten,

.w> \ rina, aanbreken van den dag, /cnete

van den dag; z. dinhari (vgl. jav.

rahina, T.).

.o \ rïjan, naam van een' boom— krekel-

boom, ambulans.
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/•>>S rëjaii, van gafeii streng van kO slagen

(öêrat) op den haspel (40 rëjan is eene

töêkal. — 200 rëjan geven ééne kaïn).

^l^^>%n.lN i reindyit, w. sum., de kain

opschuiven; naar boven halen

de kaïn, om spoedig de borsten te bedekken

of spoedig eenigszins gekleed Ie zijn. —
[N.]; misschien is hier bedoeld marèndjat

of naar de uitspraak m aren dj èq, ophalen,

ophijschen de zeilen bv. (T.).

Ci>Jo \ rênek, van de slem of een' toon

iremuleerend, — z. gerênek.

^ <Xa> \ rinah, droppelen, druipen, — [C.].

fKX^ i rëneh, parel {luchlhlaasjes op vloei-

stoffen); luerêiiell, kleine hichlblazen,

opgeven, zooals bv. water, dat wil beginnen

te koken.

-¥: É^ \ reiwo, = hiroe. — [N.].

4^^ \ rijau, naam der bekende hoofdplaats.

Cj^f^^S ^" U^^J^j riwas (oningevuld;

z. u-)^^. T.).

C 4^ \ rewang, van een vaartuig gieren.

<^-> ) rïjoeh, luidruchtig; woelig; lïjoeli-

rendab, *t zelfde intensief of op ver-

schillende wijze.

t m^ ) rïhal, uitspraak van JU-. .

x^ i plur. van ^)j.

êj^^ i rinjau, naam van een' zoutwater-

visch.

<Kj^j> \j nierënjeli, zonder zamenhang of slot

spreken; suffen in dien zin; zacht en

dralend spreken; sukkelen,

L Jl_> i en (jsij , mereunjok , verfrommelen;

ineenfrommelen (ook iemand, dien

men herhaaldelijk op den grond douwt);

samenfrommelen.

^<K^ i I. reiijah, jav., broos; breekbaar. —

IL, z. <)ui ,

.

III., merenjah, iets met ijver doen,inz.

praten; van daar: snappen, snateren, babbelen.

f -«> \ (en ^j) renjai, z. onder öêdjan.

\, de letter >): of (^): (de Mal. zeggen

gewoonlijk z ai), 11^. letter van het arabisch

en maleisch, en 13®. van het door Marsden

veranderde alphabet, zijnde nog iets zach-

ter dan de nederlandsche z, doch daardoor

in de transscriptie wedergegeven. In de

maleische uitspraak luidt zij als eene zachte

dj. (z. bv. Jjtö-, T.); als cijferletter z.
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abdjad; in geschriften van godsdiensligen

aard veik. van ïJUj; en eindelijk is zij de

naam van het 4^ jaar van den moeh.

* achtjarigen cyclus.

--./

5)*) ^w Li'h*? naam der letter:.

4^ ) \, pers., geboorte; oorsprong.

A^j<^\j \ plur. van Ljuü:.

(\^ \, room; versche boter; titel van zeker

y yy

godsdienstig boek.

^y

c y y

2J^)\, pers., geboren; ontslaan; zoon;

geborene; kind (z. djadah II.); asal-

zadah, edel geborene; halal-zadaTi,M;<?/%

geborene; wettig kind; haram-zadah, ow-

wettig geborene; onwettig kind; hoerekind.

yj\ plur. van^^j.

y c yy

^bh. w-> \ en ^^r^jj chrijsoliet; topaas,

y c yy

y c yy

/ -^ ) )j plur. »Uj, hoereerder; echtbreker.

•• yyy

het voorgaande, Aoer; echtbreekster,

y

lX-£6 ) \ > CLJkeerig van wereldsche zaken; zich

van wijn onthoudend; zich onthoudende

enz.; monnik; eremiet,

y

iXj^jK, overtollig; bijkomend; aanvullend;

overtollige enz,

y y

2ScX-> ) \ f^ui' overtollige enz.; — met plur.

Jü):, bijvoeging; toevoegsel; in de

serviele letter.

y y

ïiX^) \ , plur. ój)^j — fem. van het voor-

gaande.

y y

«30 \> civet; civetkat (z. dj^bbad).

/ c y

iX«/JL«j \ , plur. LxJU : , trawant; lij[wachter;

soldaat van de lijfwacht; stadsoldaat

politiedienaar; — plur., helsche wachters, die

de verdoemden in de vlammen branden.

^y

\ §L^ \ 9 plur. y: ,
geschreven; geschrift,

boek; het woord gods; de psalmen van

David.

y

^^^A,A^ \ colL, nom. un. Ijuo : , rozijnen;

gedroogde vijgen,

y y

y

l\\^ \ y u^^ui eener stad in Jaman, niet ver

van het meer Oman.

y c y ^

ÜcXaO s
(uial- zoebaidah), naam eener

plant — calendula ofTicinalis —*;

nom. pr. f., onder anderen naam eener

vrouw van Haroenoe Irrasjïd (z. baïdah).

^^s^ \ , verwijdering; wegjaging.
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K£bte \ > Saturnus (de planeet).

A' ^^ \
,
gedrang; moeielijkhetd; vermoeienis,

) i \ en ^>;jj plur. ^^^'^ij? «cAare

va^e mensehen; schare van tien

menschen.

uJj),;, hameelpardel; giraffe.

y y

J^;. 2- "!;;

</> C ^O^

O * \ en c:^^M;j — pers. ^—'^ tj en

c:^^A-j.j — ^oor/ vaw 5/0/, mei

goud of iets anders doorweven; goudlaken;

zilverlaken.

y y

ó S \f pl*^^^' ^jij > maliënkolder.

c y

2;sj<j> i \ en T^jjy arsenik; zirnich a§far,

^-^ operment; zirnich almiar, sanda-

rach.

yy

2J 1 i — pers. ^j — , maliënkolder; zirah a

'^dawoedij {Davids-harnas), eene bijzon-

dere soort, zoo genaamd.

/ y

<\...5L> \ \ 9 zaaizaad; zaad, dal gezaaid is;

y y o y

'J})

/

.

J
) <J^ j , plur. y lé: , safraan

/JCc/) zaiiggi— pers. ^^j (arab.
^J^'^j)-

VJ
aaibed, seminarium.

y y

^\.C»\ z. ^;|^xj.

2/
z. ^^; >^w;ör^ van kleur.

^ a3 \ ^ zekere spy^ bestaande uit room en

dadels; naam van een* boom, die in de

hel groeit, welker vruchten, van een wal-

gelijken smaak, den verdoemden tot voedsel

dient; helsche spijs; naam van een* boom,

die vruchten draagt, uit de pitten waarvan

olie geperst wordt, die voor verschillende

ziekten dient.

y

O \ plur. van ï^j .

25\^ \ en üj^j, plur. \Sj, zuiverheid eener

zaak; aalmoes , betaande in een zeker

bij de wet voorgeschreven gedeelte van iemands

goederen, waardoor als het ware het ander

gedeelte gereinigd wordt.

w yy
w y )> Zacharias.

w y ^

/ ? \, plur. '^'jpjU zuiver y zonder smet.;

^^y^ ^
I t •

*; rechtschapen; vroom; zich wel beviU"

dend; op zijn gemak levend; Xa^jJ^jIjJ,

een rechtschapen gemoed,

Aa-.>^ \ , 5oor/ van pannekoek , met suiker

of honig (z. dj al bïja).

uu y y

ur. van iul:.
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dUj V> plur. Jïj , soort vaw korlharig

wollen tapijt, om er op te slapen.

y y

sjSXkJj \ en, vuig l^j, noni. pr. f.;

naam van Potiphars vrouw, die

op Josef verliefd was; Mal. verb.: Dj^lïkah

(boven staat dj^lika, T.) en S^lêbah.

y y

/C \ f plur. ifX^j), tijd, ook gramm.; /yrf-

stip; merkwaardig tijdpunt; époque;

luchtgesteldheid; weder (z. djaman II).

c -? c /

c3 w^ \ en wl^As.— per. (ar. Jyej), smaragd.

y Q y

-% L^\, van water rijkelijk, overvloedig;

rijkelijk enz, water; naam der beroem-

de bronwei bij Makkah, ook Hagars bron

genaamd.

o y o y y f

S cX-^ü/^ J ' ^^^^^l ^^^ half zijden sloffe van

Surate, van baatjes.

y c y

%-> ^^2X1 *) 5 hevige koude; maan; naam eener

^
zeer koude plaats, dicht bij de

uiterste gewesten der heuvels.

y

vj i, ontucht; hoererij; echtbreuk; berzina,

zich aan ontucht schuldig maken,

i\J\ plur van ^)j.

y y y

fiiyjj plur. van 4>i43Jj.

y ^

^}^)

L^JLjÖo \ plur. van (^JcJij.

Q y y y

<XJvJ \5 pers., vrouwen (u) verblijf, haren.

c y

^^O \ ? noni. pr. colL, vo/Ae/i ra;ï oostelijk

^^ Afrika; Ethiopiërs .

y Qy

UKAjklSfe^U S » yc^^ber; naam van eeue of twee

bronnen in het paradijs (mal.

verb. zandjabila, inz als nom. pr. f.).

* «^»y,z. j:^;.

dualist; wie licht en duisternis

als de opperste godheden aanneemt; wie de

ware godsdienst belijdt, doch in zijn hart

der valsche toegedaan is; aiheisl; goddelooze,

rr-^^ plur. van ^J.

y yy
25^)ik\, vermeerdering; aanwas (z. zlja-

d ah).

y y :>

ioS 9^y z. djoewadah.

y y

j
) A \ , het ophouden te zijn op ecne plaats;

van de zon het dalen; het verlaten

eener plaats; het verhuizen; het opbreken;

daling; nedergang; het afnemen van geluk,

macht, eer enz.; verhuizing; tijd van den

ondergang der zon; de dood,

y y

/-J>)^ *) plui'. van Lütj.

•* y
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0. y plur.
^^^J).

(5fe%7c; met een' ander

^ verbonden en een paar uilmakend;

gelijke enz., gezel; echtgenool; gemaal,

^^ |K \ fem. van het voorgaande— ; voorts:

gezellin; echtgenoot; gemalin.

i ^ \ , leugen; onwaarheid; valsche godsver-

eering; valsche god; afgod,

y o y

A S §\ \^ dicp(^ V^d'y beker; boog; schip; graf,

c ^

cXA\> onthouding; toewijding,

o /
• o ^

^XbV schitteren van blankheid; schoon zijn;

bloem,

^ \ plur. \m jiaj) ,

o /

^\ J3b)^ bijnaam van Fatimah; van een

trouwelooze vrouw: perQmpoewan

b^^ebah tj^laka jang tijada boleh na-

oeügdipandji-2fatimatoezahra.— [T.].

25 ^A \ > ^^^ï^- ^^^ l^^t voorgaande, nom. pr. f.

) ^ \ plur. van ybj .

/ / /

i <jSb\ ^^ ^y^j' ^^ planeet Venus.

^ Xbv zoehrah (mal), witheid; glans; lui-

w /

/ c \5 pluï*- >^j^ uiterlijk voorkomen; kos-

tuum.

gj^V^
*4

, vermeerdering; aanwas; ook gramm.

(cremenl); bijvoegsel , aanhangsel.

/ /

25 vV> \^ ^et bezoeken, van eene heilige plaats

'^
of een* voornaam persoon ten bewijze

van eerbied; bezoek (z. dj arah L).

y

L.^iU-> V t>^j ^" cH^j' kwikzilver.

o y

c^.O' ^^^if'^^'^^'

^ o y

j ^X-^ \ (nom. un. XJ^J^j), olijfboomen;

olijven.

y > o y

cJUj.'^
J)

z- c;yvj-

ster; schoonheid.

o y

J^ \, vermeerdering; aanwas; overvloeiing;

noni. pr. van een onbepaald denkbeeldig

persoon, waartoe als het noodig is, nog een

tweede („Oemar'') komt, zooals bij ons

Piet en Klaas.

^^ \, zïr-bad, pers., beneden den wind..

c /

,o \ ,
plui'-

J^,.)^>
versiersel; sieraad; smuk;

kam van een' haan; van het aangezicht

schoonheid;
^.^Ï^^/Jj ^/ij*^'*^^^ ^^ c/ij

^jj^ï (sieraad der dienaren Gods), noni.

pr. v.

y^y

^^ \, nom. pr. f.
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^;,Jo \ , sieraad; versiersel; luister; nom. pr. f.

A^ \ I., verl). van XJüj, nom. pr. f.

*1L, frequente spelling van U: (T.).

J^ \, verb. van ^^,^^V^}y

-^^^3^3^^-

LT

/ igg, de letter sïn {^j^, 12^ van het ara-

bisch en maleisch, «n 14® van het door

Marsden veranderde alphabet, hebbende de

waarde van des.; de Mal. geven aan deze

letter den naam van sin k^tjil, wanneer

zij haar van ^ onderscheiden willen; als

cljferletter, z. abdjad; in geschriften van

godsdienstigen aard verk. van^lU.

/ jga I. sa, saf en sau, verkortingen van

# II., batav., voorvoegsel bij vrouwen-

namen, bv. samïna (zeer te betwijfelen,

T.). - [B.].

^ j^ se, praefix.

^ / jgg {^) si of seh, batav. (uit 't bal, T.)

een woordje, dat, achter een vragend

voornaamwoord, veel overeenkomst heeft

met toch (met of zonder dari); apa si? wal

is hei toch? k^napasi? waarom dan toch?

tahoe si? (ideom.), ik wéét het niet!— [B.].

\am sS, z. ^sa.

L J LtJLi saba, — skr. saHia {huis; ver-

gadering)— , dikwerf bezoeken; op een*

gemeenzamen voet verkeeren met iemand;

familiaar; s. böêboe, naam van een' boom,

welks bladeren tegen den druiper gebruikt

wordt.

^ {^^'>\aj^ I. sabet, batav. (jav., T.), slaan,

ranselen, striemen. — [B.].

^11., batav., naast sabas!— [B.].

^J>^>U^ I- saboet, vezelachtig omhulsel van

de kokosnoot; tali s., touw van saboet.

* IL, z. onder s^raboet.

^J>^>VAAJ sabit, (zelden) soort van gra-

smes.— ^ soek. soort van grasmes met

korten steel, waarmede het gras bij bossen,

die men met de cene hand aanvat, afgesne-

den wordt.

^U^ sabar, uitspraak van jX^.

Y->ww saboer, vermengd; door elkander we-

melend; niet goed te onderscheiden;

vermengd enz, zijn; gewemel; meiijaboer,

zich ongekend onder eene menigte mengen,

bv. onder den vijand; saboer-lïmoer,

niet licht en niet donker, doch zoo dat de

voorwerpen niet duidelijk te onderscheiden

zijn; tweelieht, tweedonker.
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( u^\j^ sabas, uitspraak van ^bli.

m nV,av , zeven ; zevende.

i-^L^ Sabang, soort van zeil op kleine

bootjes, dat geen ander touw dan

een brasje, maar eene soort van sokong
j

heeft.
I

iM->U*y saboeng*, haan, inz. vechlhaan; \

bersaboeng, met elkander vechten van
j

hanen; doen vechten (aldus in ^t hands.
|

i

van von de Wall, die, van af deze letter 1

vooral, de menigte afgeleide woorden, in i

't voorgaande gedeelte van zijn werk ten
|

overvloede opgegeven, schijnt weggelaten 1

te hebben. Volgens wijlen den Heer van der
|

Valk, die in 1873 met 't toezicht belast was
;

op 't afschrift, had de Hr. Dias die afgeleide ]

woorden zelve in te vullen door de cijfers
|

te volgen, te vinden in von de Wall's
'

„vormveranderingen der Maleische taal''.

Lieden, die behoefte hebben aan een menigte

afgeleide woorden, omdat zij van de spraak-

kunst geen behoorlijke voorstelling hebben,

moeten dus gemelde vormveranderingen

maar raadplegen, T.).

C a^^VAu I. sabak (in de taal der god-

en rechtsgeleerden), weeklagen of

jammeren^ daarbij afgebroken w^oorden van

liefkozing of eerbied uitstootend, dat bij de

wet verboden is. In de gewone taal gebruikt

men in plaats er van ratap b?rbïdji-2 (z.

ratap); bïdji.2 s., de woorden van lief»

kozing of eerbied, die men bij gemeld

weegeklaag uil,

II., keuken y waar het sap der palmboomen

(nïra) tot suiker gekookt wordt.

l J1-.>Vaaj saboek, stuk doek, om hel lichaam

te slaan, heizij om de lenden,

of om de borsten. — * batav. (jav., T.), de

sjerp van een man, buikband. — [B.]; z.

onder angkin.

/

tg s Vjl^, plur. q\k^, de anderen vooruit-

loopend en het eerst aankomend;

voorgaand, voorafgaand; vroeger, van ouder

datum, oud (ancien); zich boven een' ander

verheffend, de anderen vooruitloopende enz.,

winner in een wedrennen,

<^LJLjUwj plur. 4>^)^, fem. vanhetvoor-

gaande. Voorts: vroeger zijn;

ouder [plus ancien) zijn; anterïoriteit , prio-

riteit; aankomst voorafgaande die van een'

ander; aanleg (praedispositie) tot eene

ziekte.

/wO wi saban— een jav. en batav. (sab§n,

T.) woord, dat eerst sedert kort het

burgerrecht te Riouw heeft gekregen—
van tijdruimten: tijap; s. hari, eiken

dag; s. kïta pandang, telkens wanneer

ik aanschouw; — sab^n ari batav., dage^

lijks (T.).
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z. uy.^ zeep;

spierwit (als schuim van zeep); hef

spierwitte, als hoed.; wit zijn; naam,

waarmede men eene witte kat roept (men.,

de druiper-kwaal, T.); mangkok s., kom

van effen ivit porcelein,

^\j>^ sabah— verb. van jüU ?— , onduide-

lijk voor het gezicht, hetzij door den

afstand, of door oogenschemering; niet te

onderscheiden, twijfelachtig,

c;* jLajü satoe (smtr. van soewatoe) het

getal een; de (het) eene; een ding;

iets; liersatoe, van meer dan één persoon

of ding één uitmakende zijn; vereenigd zijn;

satoe-S, eenig; een of ander.

^ L^Mv^AJü sato (uitspraak van cl^w , T.), w.

sum., volgen, navolgen (meedoen,

T.); bohong orang (oerang) kami ta (taq)

sato, indien de menschen liegen volg ik

hen niet na (heb ik er geen deel aan). —

^S\j>^ satir (uitspraak van ^JL,, vgl.

Jb, T.), w. sum., eed, denkelijk
V

m-

^
van zuivermg.

jV^w^ bedekkend; verbergend; bedekkende

enz.

JV^w satang, z. onder eed ai
•X- m^\m/J4 saiaii^, z. onuer ueuung.

. JSm/j satai, fijn gehakt vleesch om een spitje

gedaan en boven het vuur gebraden (z.

patjak). — jav. en batav. s^saté (T.).

z
V.AiM sadja, z. sahadja.

V^^ sadji, toebereid eten op een bord of
TT
^*-^ schotel en gereed om voorgediend te

worden; gerecht, schotel in dien zin;

spijzen: menjadji, aanrechten; in gereedheid

brengen op borden of schotels, om opge-

discht te worden; tcëdoeng s., deksel over

de gerechten; sadjijan, disch.

/ \^v^ Wxi. zich ter aarde buigend, om te

aanbidden, inz. God.

(_ n^v^ v ,.i^ sadjak uitspraak van ^^ .

(_ o^^ Vxi.i sahak, verb. van ishak.

/

-y^
\aj^9 wetend; kundig; wijs; met plur.

ü^swj, wijs man; toovenaar; bC'

zweerder; in *t mal. ook nog: tooverij;

bezweering,

V^v^ Vaxi . plur. Jss^)^, zeeoever; zee-

strand; kust.

^\j^ I. sada en sadoe, z. ó^.

^f IL, sada-S, batav. uit 't bal. of jav.,

meer of min; bv. maka soenting padat^-

linganja itoe pon sada-2 lajoe m^noe-

toepi t^linganja (T.).

>^Vam sadoet, soek.,: saloet.

/ /

is c3V*w plur. van sx^.
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/

E
övi^w? ^'»ïi stoffen effen; zonder versier-

en

j

j

sels; niet geschilderd; zonder pronk;

eenvoudig; nahiurlijk.

c3 vASi sadar en sedar. in den slaat van

bewustheid zijn; bewustheid hebben;

bij zich zelven zijn; sadar dari pada

tïdor;, uit den slaap ontwaakt zijn; (de

volgende beleekenissen yereisehen akan voor

't object, T.); bewust zijn van iets; zich

herinneren; iets gedachtig zijn; sadar akan

dirïnja, van zich zelven bewust zijn; sa-

dar akan k ais eh, aan de liefde gedenken.

^\jsj4 sadoer, overtrek bestaande mi eene

dunne laag metaal; luenjadoer emas,

vergulden; disadoer timah, werd vertind;

s. pêrak, verzilvering; bersadoer, eene

dunne laag metaal hebben, met eene dunne

laag overtrokken zijn; b. pêrak, verzilverd

zijn.

^U^ sadir, verb. van .Jlij.

(MÓ^/^^ ^esde.

pc^v-w sading", alleen in sakar sading.

(^ J)\nV.ajü. menjadap, van palmgewassen

afsnijden den bloesem, om het uit

de daardoor ontstane wond druipende water

(palmwijn) op te vangen.

L ^ lS \^/jj y menjadak, van onder naar boven

steken.

j

MAL.-NEDERL. WOORDENBOEK. DEEL II.

C^öV-^w sadik, verb. van jjLalU

'k ^O^j^ sadam, men. uitspraak van >J^**

(T.).

^c^Vaa;^ menjadaii, 1°. roeien met lange

riemen, zonder de minste tusschen-

pozing bij het voor- of achteruitbrengen

van het riemblad, dat, evenals de bladen

van een stoombootrad, in onafgebroken

beweging blijft. 2«. een bijennest langs

de vlakte
f waaraan het hangt, afsnijden.

^Cciwi sadai, uitgestrekt op een hellend

vlak liggen, zooals bv. een kaaiman

of een vaartuig op het strand, iemand in

een luiaardstoel.

^L^ó\j^ s§.dïjali, verb. van d^^^Ss^^.

\\am I- sara, behoud; ontkoming uit een

gevaar; redding; onderhoud; leeftocht;

wat tot behoud enz. dient, bv. een pistool;

wat met inspanning van alle krachten of

naar vermogen gedaan is of kan gedaan

worden; sara-liara, al zoekende naar alle

richtingen f de een hier de andere daar,

hun behoud; al vluchtende naar alle kanten;

met inspanning van alle krachten , op ver-

schillende wijze.

IL, jav. (ook pijl, T.), spits.— [G.].

\Uj^ I' saroe, troetelnaam voor den v#gel

tïjoeng, in huis gehouden.

^11., batav. (uit 't bal. of jav., T.),

14
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onduidelijk of duister vooi\ het gezicht;

twijfelachtig van gedaante; m^njaroe) e/e eene

of andere gedaante aannemen; zich onher-

kenbaar maken.— [B.].

# iVm» sari, jav., bloem; vrouw.— [C.];

sang^lir sari {die gelijke een bloem is)

liefkozingswoord jegens een minnares; ban-

djaran sari, z. onder bandjar. — [T.].

L** 3 k\j^ sarat, zijn vollen last hebbe^id;

zwaar geladen; de volle kleeding

aan hebbend; in groot tenue ,
gezadeld en

gepakt»

-jf / jgg yj^ saras, jav., beterend; aan de

betere hand zijn; hersteld van

ziekte; genezen; gezond, — [C.].

p \\.^g sarang , verblijf van dieren, door hen

^ zelven gemaakt; nest; s. brêroeng,

vogelnest, ook bij uitnemendheid het eetbare;

s. lab a -2 spinneweb; s. l^bah, bijenest;

s. s^moet, mierenest, inz. met gangen en

gaten, zooals bv. van de witte mieren:

bersarang:, een nest of leger maken; van

vruchten wm^machtig zijn; b. s^moet, ook

wel eenvoudig bfsarang:, een mierenest

hebben, d. i. sponsachtig zijn, zooals bv.

zwitsersche kaas, los gebakken brood en

dergelijke.

II., w. sum., iemand te pronk stellen;

fbrmt het gelijk seraja de tegenwoordige

(dit munt niet uit in helderheid, T.). —

K- p \\Mè sareng:, jav., tesamen, gezamenlijk;

^ verbonden, — [C.].

p yj^ saroeng, overireksel; schede; koker;

^ huisje van schelpdieren; menjaroeng,

van een overtreksel enz, voorzien; s. s^na-

pang, lade van een geweer; s. djari vin-

gerhoed, vgl. bïdal.

•X- p \Lw> menjaring, doorzijgen; klensen;

^ saringan aer, batav., lekstjeen. —
[B.]; dooi'zijgen; verschenken dooreen doek

of trechter.

C, 3 i w^ I. sarap, allerhande fijn vuil;

overblijvende deelen van drooge voor-

werpen; stofjes; zenuw; 2°. soort van

uitslag bij kinderen beneden 6 maanden

(z. s^rasah, sampah en s^rampah); s.

serampali of sampah, vuilnis van aller-

hande soort; allerhande huisraad of goederen

(in de vernederende taal); s. laoet, soort

van vel op het water, gevormd door aller-

hande fijne lichaampjes, zooals stof, zand

enz. waarop mieren en dergelijke kunnen

loopen.

II., batav., roodvonk; onderlaag, — [B.];

bal. zekere kleine kinderenziekte, z. I 2*^.

(T.).

L i yjsM sarali, scheiden; van iets verwij-

deren; spijs, ter bereiding waarvan

de inhoud van iets, bv. van eene komkom-

mer, eene groote garnaal, verwijderd en
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door iels anders, bv. gebak, al is dat van

dien inhoud gemaakt, vervangen wordt.

L *!? \Wi* plur. jt^w, stelend; stelende;

dief,

-H- / -JO \\i^s^ sarageni, jav., vuurwapens;

soldaat daarmede gewapend;

artUierisL — [C.].

/.i \v-AAi saroen, instrument^ bestaande uit

koperen staafjes van verschillende

toonen, die langs een koord op eene holle

onderlaag liggen en met één houten hamertje

geslagen worden, terwijl de linkerhand het

geluid dempt, behoorende tot de gamelan

(jav. saron. T.).

#^ y^/^ saran, ^oor/ van groote, grof gevloch-

ten m,and van halmen of teenen,

dienende voornamelijk om de agar- 2 bij

het inzamelen daarin te bergen.

#\ \VwSA> ^Moe^w.snm.y ongelukkig; ellendig;

nu hier dan daar vernachten; geen vaste

ivoonplaats hebben; doedokh t^rsaro, de

nacht op het erf van een vreemde doorbrengen;

onder een afdak bij vreemden logeeren, —
[N.]; is sar ó (T.).

^ jV^g, z. saroh.

ïS y^/^ saroh (verkeerd gehoord in plaats van

j.Uw saróq uitspraak van sarap, T.),

w. sum., vuilnis, vuil; vuiligheid. — [N.].

^/ C \V.^w ^y sare, middelst. — [C.].

IL, jav., slapen; slaap. — [C.].

•K-(^ \Vww sari, w. sum.,: tjari. — [N.].

^ L_ JLj \\w^ sarikh, w. sum., een soort

van dunne bamboe, — [N.].

/ jggV-AAJ I- sasa— skr. sahasa— , krachtig;

stevig; forsch; vierkant; vol levens-

kracht; van het lichaam groot en sterk;

vlug; flink.

II., w., sum., wasschen. — [N.] ; verkeerd

gehoord; het is s as a h uitspraak van

^ i^^^,y\^^\,A^ sasab, w. sum., wildernis,

eigenlijk meer in een figuurlijken

zin, zooals men dit zegt van een verwaar-

loosde tuin. — [N.],

H- \2X*AAiV.AAj sasat, w. sum., gelijk eveneens

(jav.), 2^. (uitspraak van c:..^.^

of is hier ^j^^^j^ bedoeld?, T.); gedwongen;

(loedok sasat, gedwongen zitten. — [N.].

X,^^ I. sasar, schijf (schietmerk) ; sisa-

ran, schijf, om er op te schieten.

IL, verb. van^^.

i(r HL, kesasar, batav., uit 't jav., ver-

dwaald. — [T.].

i_ SajuLaju. sdèsoep-sasap, z. söësoep.

(^ iujüV.,^ sasak, soort van grof vlechtwerk

van gespleten ofplat geklopten bam-

boes of jong hout, dienende ter bekleeding

14*

^'
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van wanden, vloer, zoldering, omheining

en dergelijke. — ^batav. (jav., T.), vlot,

bv. van lange bamboes. — [B.].

-X- / wWV-^M sasij w. sum., huurprijs. — [N.].

^www plur. van XrU.

Clj\^V.AM plur. van i^U.

<5L^Va<^ plur. van ^.Uw.

A CiV Aij. plur. pU en cljUU, gedeelte

van den dag of den nacht; tijd van

het oogenblik; oogenblik; imr; uurwerk;

horologie; klok. De mal. hebber er sal van

gemaakt, met de adv. bet. om het oogenblik;

XjiLJ), het uur bij uitnemendheid, d. i.

het laatste oordeel.

/ ClV^ij
, plur., üUaw, opziender; inspecteur;

hoofd van Christenen of Joden;

collecteur van den tiende; renbode; bode,

•X- Q V-AM sangfa, balav., verwilderd rond-

C zien?— [T.].

Ov^vu I. sangoe, naam eeuev fijne soort van

agar-2.

IL (zelden), leeftocht; voorraad. — is

jav. (T.).

* III., san^oe sanga, w. sum., snikkende;

huilen; snikken. — [N.]; lees: U^ j^ (T.).

sai^at: amat.

c

^i;>nS^V-a^ Ï- sangit, ba tav., aangebrand

(is jav. en == angit, T.).

*1I., balang sangit (bal, jav. walang

sangit), zeker stinkend gevleugeld insekt,

dat op de padi aast.— [T.]; en gegeten

wordt.

^ ^v.*vj sangir, s. langit of sangga

ïangit, balav. (jav., T.), zekere

klimop. — [B.].

. ]p. Lav sangai, soort van deksel, behoo-

rende tot een k öêkoes- toestel.

/

X'
S\u^i plur, ^\k^ en .lA/^), eene reis doend;

' J

reiziger.

JiVl , plur. <j51aaw, onderaan zijnde; laag;

gering; nederig.

L ^ Laaj I., nienjapa, vriendelijk aanspreken.

IL, z. ^Ic.

IIL, balav. (jav.),: sijapa. — [B.].

C, i> Uju sapoe, werktuig om te strijken enz.,

spec. bezem; menjapoe, strijken over

iels; wisschen; vegen, bestrijken; afwisschen;

afvegen; streelen; sapoe-3 ringin, een jon-

gensspel (z. boven bl. 199); s. halaman,

naam eener struik; ook: soelagöèrai.

C^iiuja sapi (zelden),: l^mboe, djawi en

sampi; mïnjak s., boter.

^j^oVamj menjapoet, betrekken, hetzij van

boven, zooals bv. de wolken een'

berg, of van onderen, bv. de maan. — z.

s^lapoeL
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iV^w sapar, batav., uitspraak van^-^.—
[B.].

j^V^vj sapir, balav., sappeur; kantor s.,

het bureau der Genie,

5 wvu sapau, kleine hut of afdak, in der

haast opgeslagen, om er even onder

te rusten, Ie koken of iets te verkoopen

(vgl. bat. sapo en sopo, T.).

<X^Lw I- sapih, halve verlamming door

eene beroerte,

II., jav., heengaan; scheiden; spenen,— [C.].

III. (men. uitspraak van ^xJ^, T.), w.

sum., deel; iets deelen; een tros van vruch-

ten, zooals de pinang groeit, een groote

tros, waaraan zich kleine trossen bevinden;

sajHeh blahan ampat djoerej, een tros,

die weder in vier andere trossen of deelen

verdeeld is. Men zegt dit ook van andere

voorwerpen, door hen figuurlijk bij een

tros te vergelijken; sapieh tanak (lees:

sapitanaq en z. ender tanal^, ï.), de

tijd benoodigd om een pot rijst te kooken;

sapieh-^, een zacht windje; zephir.— [N.];

angin sapej-3, een briesje (T.).

/-iwjj z. onder sapih 111.

A^\\^, achterhoede {m\\ii,)\ cavalcade; stoet

van een'* vorst.

/ ^\\M , plur. SliLi en ^_^a*w, begietend;

drenkend; te drinken gevend; begietende

enz,; schenker.

L^^S Vaju I. saka (verk. van poes a ka) oude

gewoonten, inz. oude rechten en plich-

ten, die van geslacht tot geslacht overgeërfd

zijn; erfenis; nalatenschap; erfgoed, erfstuk

familiestuk; saka-baka, saka aan een bijzon-

deren stam eigen, zooals bv. de verplichting

tot het leveren van vaartuigen aan den

vorst of tot het verrichten van andere

heerendienslen.

* II., jav., paal van een gebouw. — [C.].

L.f 3 Vajlj I. saki, — skr. sakhi — (vgl.

sakai), medgezel; deelgenoot; (hier

ontbreekt een verbale vorm, T.) beslapen;

bespringen (bal. mes^saki, in copulatie van

dieren, T.); treden enz.

IL, soort van mand, aan den eenen kant

open, die men onder anderen in de stallen

gebruikt, om er het vuil mede uit te dragen.

^ LtS ww> sakoe-3, geheim; niet openlijk.—
[G.].

(J>^3 vw !•> menjakat, kwellen; tergen;

plagen [sterker dan öêsik],

IL, woekerplant in 't alg. (mem zekere

breedbladige, lusschen de takken groeiende,

parasit, die verondersteld wordt door gees-

ten bewoond te worden, T.).

IIL, s«êkoe-sakat, z. onder söèkoe.

i^^3 wvM sakit, door eenige pijn of ongemak

aangedaan; eenige pijn of ongemak

lijdende; ziek; ongesteld; onpasselijk; krank;
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in moeielijkheid verkeerende; s. orang l)aïk,

de kinderpokken ,

U^ I. sakar, verb. van ^.
* IL, w. suni., sluipmoorden, afzeilen,

—
[N.] ; meestal (J^il^ gespeld; l)v. m^njamoen

m^njakal di tengah djalan raja (T.).

III., sakar sading* (jav. ?), naam van

een klimop met welriekende bloemen, veel

hebbende \ao tongking (boven slaat toeng-

king, T.); — is 't jav. s^kardangan, dat

in 'i jav. Woordenb. opgegeven wordt, bal.

pèlèt sidangan. — [T.].

-K- i-^\wW sakaug, w. suni., een stuk hout

dwars in den mond hoicden, zoodanig

dat de duim aan den eenen en de pink aan

den anderen kant komt; ongelijk; zooals een

muur, of een bultzak die slecht geschud is;

doedok lersakang, met de heenen onder

het lijf en de knieën in de hoogte zitten.— [N.].

H- i.j5 VAM saking, batav. (jav.), van; door

uithoofde van — .— [B.].

/ Jo WW l-j menjakal, met iets hards op iets

hards kloppen, bv. met een stuk hout

op het scheenbeen. — z. sakar II.

II. sakal, van den wind schraal, voorlijk;

menjakal 5 de hoed. van sakal aannemen;

schraal enz. worden; menjakalken, schraal

maken; pöélau iloelah, jang m^njakal-

k^n angin, /te/ is dat eiland, dat den wind

schraal maakt.

•X- >-j V^M sakem, w. suni., pidjetten; moge-^
y^u

lijk ook hooi. — [N.]. (l)

, plur. (jUaw, rustig stiL

y

cSlJO V^u> in de granim., van eene letter

quiscent, d, i. van eene djazm

voorzien of als verlengingsletter dienend;

zoodanige letter.

/ J>\wvy I- sakai (vgl. saki, T.), vriend;

medgezel; deelgenoot; onderhoorige,

onderdaan , dienaar , volgeling ; leenman ;

zelden: leengoed; district (z. pangan);

ra'jat s., onderdanen.

* IL, soort van boot; 2**. to thrash; to

thump. — [C.].

Ci^ Um saga, naam van eenige gewasspn

en de vruchten daarvan.

Li5 V.AAJ sag'oe, meelachtige zelfstandigheid

in allerlei planten, voornamelijk in

het merg van palmbjoomen; sago; geschenk

om iemand lekker te maken; boom die sago

geeft, inz. de rambïja; s. rambïja, de

meelachtige zelfstandigheid van de rambïjq-

palm; s. pisang, van den plsang-stam;

s. rendang, gerooste sago, d. i. sago in

korrels; s. b^landa, zetmeel van de ma-

ranta arundinacca (arrowroot); de plant

zelve; söëngai s., naam eener kreek op het

eiland Lingga, langs welke sago vervoerd

wordt (komt in pantoen's voor).

(1) hier is Ji^ bedoeld (T.).
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^ i^ wi sagi, balav., rfe «rjrfe van een vlak;

ompat p^rsagi, veelal pes^gï,

vierkant. — [B.]. — z. segï.

O \mi\M sag^oer, platie kiel van groote vaar-

tuigen,

io u^ j meiijagaiig', afweien, door er iels,

l)v. eene stang, eene piek, een* sloeps-

liaak en dergelijke, voor te houden of tegen

te zetten; vrijzeilen; penjag^ang:, werktuig

voor gemelde handeling, bv. een sloepshaak.

o-^l,AAi> sagoeii-3, zekere versnapering

(misschien uit een jav. sagon van

sagoe, T.).

/ D wj sagai , zekere zoutwater-visch.

MU^ L, pers., jaair.

^f IL, hatav., lang^ smal hoofddoek of

tulband, — [B.].

^, jWi», sala menjala, w. suni., vermengd

door elkander. — z. verder yU. —
[N.]; z. L. (T.),

/ jVvg sali, opgewassen tegen een' ander;

sama s., tegen elkander opgewassen;

voor elkander berekend.

^O^JVw salab, w. sum. (de spelling van

u-ftl/^, T.), met iets behebl zijn,

veelal ==^ de (di) salab spitkan (sai-

tan?), van den duivel bezeten zijn, salab

d^mam, de koorts krijgen ofhebben,— [N.].

Aj<^\j^9 pers., salie.

/

^ ^2^ysj\j^ salat, w. suni., alleen zijn, ver-

laten zijn, z. jhI***. — [N.].

[^^^yj\/^, menjaloet, bekleeden, omkleeden;

beleggen bv. de greep eener sabel

met leder, een* paal met linnen, eene

krisschede met goudblik: overtrekken.

%-j\ww saloer, goot van een dak of eene

waterleiding ; waterleiding .

X- ijUw I-r menjalang, w. sum. (jav. se-

lang), in leen 7iemen; pesalang;!,

iemand iels in leen geven; pesalangpkan
,

iemand iets te leen geven, — [N.].

IL, zelfs.— z. batla en hingga; s. bina-

tang apa lagi manoesija, zelfs beesten,

wat dan nog (hoeveel te minder dan nog)

mensehen? salang^ken (smsl. van salaiig

en akan), sierlijk. — ¥: tegenstrijdigheid bv.

djiko (djokoq) toewan m§njoeroe(h)

dija (iuja), dija tra (indaq) soeka

s alang pon hamba, hij wil het voor u

niet eens doen, dus nog veel minder voor

mij. — [N.].

IIL, ba tav. (uit *i soend., T.), slinger-

mandje voor eetwaar. — [B.].

-)(• ij v*w saling, batav. ('t bal. hulpwoord,

om réciproque werkwoorden te vor-

men, ï.),— saling h èldi, malkander helpen;

s. toemboek^ mallcander met vuisten slaan;

s. go dot, elkander al heen en weer wrijvende

trachten door te snijden, van twee vlieger-

touwen. — [H.].
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^ aj WJ, plur. <^Ïa«, voorgaand; voor-

gaande; voorganger.

L ilJUjü I., menjalak, Maffen; Sassen; keffen.

II., naam van eene soort van rotan-palm ;

mei eetbare vruchten — calamus salacca;

salacca edulis — ; de vrucht zelve.

L^^ X-J Llju . gaand; voorgaand; gaande enz.;

reiziger; wie een geestelijk leven

leidt; ascut.

J\,^vw I- salam — verb. van >LJ)t3ai:.

IL, naam van een boom— syzygia cymosa.

•M- v-iV^uj salem, w. sum., diep zijn; zinken

^ waarvoor men menjalem heeft.—
[N.]; z.>U (T.).

^Ju^ salim (verb. van JU) eign. van

^ een man.

;^-J wj> gezond; onbeschadigd; zonder gebre-

^ ken; volmaakt; vrij; in de gramm.,

van den pluralis regelmatig; gezonde enz.;

regelmatige pluralis.

/*%j\/^9 menjalin, van het eene in het andere

doen; overgieten; overbrengen uit eene

taal in de andere, overzetten ^ vertalen; over-

schrijven; afteekenen; eene lichaamvrucht,

overbrengen uit het lijf der moeder in de

wereld, d. i. baren (in de eerbiedige of

hoffelijke spreekwijze); kleederen of wat

tot eene voltallige kleeding behoort in de

plaats stellen van hetgeen men aanheeft of

gewoonlijk aanheeft; begiftigen met eene

andere kleeding of wat daartoe behoort;

verkleeden; I^ersaliii, baren; van kleeding of

wat daartoe behoort verwisselen, zich ver-

kleeden; pesaliii, in plaats van persaliii,

kleed of ander tot eene voltallige kleeding

behoorend stuk, ter verwisseling; wisselkleed;

staatsiekleed; verkleed.

^ éJV-^g salo, w. sum., vermengd door elkan-

der, kris en kris door elkander van

voorwerpen, die onordelijk geplaatst zijn,

touw, dat slecht is opgeschoten; doedok

bersalo, met de armen over elkander zitten;

het touw of de lees aan een schild^ waar

men zijn arm doorsteekt.— [N.]; z. il^w (T.).

i^LJ^AU salali, veerkeerd; valsch; het mis

hebben; ongelijk hebben; verkeerdelijk

gehandeld hebbend; fout, feil, faalgreep, mis-

slag; dwaling; verkeerde handeling, misdaad,

zonde, overtreding, schuld; s. k^bawah

düëli, majesteits-schennis; s. soewatoe,

éèn van eene hoeveelheid, onverschillig welk;

menjalalii pantang, geen dieet houden;

bersalahan, in strijd met; verschillen van;

een onderscheid maken; salah -sileli, op

verschillende wijze verkeerd enz.; — salah-

salahan, brik, met een^ achtermast zonder

ra's.

cKJ v.M> '• saleh, gaan; zich begeven; zich

vervoegen [om bij iets tegenwoordig

te zijn]; van eene strijdmacht, een* veldo-

verste, een' vorst uitrukken.
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II., veri). vaii ^U, eigenn.vau een nian.

/ -J V^vsi (verb. van ^^l^) , menjalai, droogeu

over vuur, bv. visch, vleescb, vruchten

en dergelijke, zoodat het voorwerp te gelijker

lijd aan hitte en rook blootgesteld is, rookcn

op die wijze; ikan s.,, gerooide visch,

\j^ sama— skr. sama— , gelijk; gelijke;

tegelijk; even; eveneens; om hel even;

zamen; lesamen; mei; s, nianoesija, ei'^w-

mensch; s. djöega, juisl hetzelfde; om het

even; s. s^rï, kamp op; s. la senang,

eveneens (de een zooveel als de ander) niet

op hun gemak; s. tengah, juist in ^t midden;

sama ada benner atau böêkan, onver-

schillig of het werkelijke bloemen dan wel

andere zijn; menjama, dezelfde hoedanigheid

aannemen^ als iets anders; op een gelijken

voet zijn; doen als anderen; mededoen;

menjamabeii, gelijk maken, gelijkstellen,

gelijk achten; menjdmaï, gelijk zijn aan

iets; bersamaan, gelijk zijn; persdmaan,

gelijkheid y overeenstemming, eenparigheid,

^\m.. Sem.

-* V-AA^ sami, priester van Boeddha,

^ i^^^-^V^w j samat semata, w. sum., alles;

de geheele wereld; het heelal,—
[N.]; z. l::^w.««^ en rci^U^ (ï.).

,/Ov.^M, edelmoedig; weldadig; vergevens-

e. gezind.

J

w^>wvu samar, onduidelijk, niet te on-

derscheiden ; vermengd ; verborgen ;

vleeschkleurig (niet rood en niet wit); hari

s. möëka, avondtijd tusschen licht en donker,

wanneer men iemands gelaat niet meer

duidelijk onderscheiden kan; s. djingga,

oranje vleeschkleurig ; menjamar, zich ver-

kleeden; zich onzichtbaar maken; djalan

(brabbellaal in plaats b^rdjalan, T.) me-

njamar, verkleed uitgaan, incognito reizen,

/C WW samir, soort van matten van aan elkan-

der genaaide palmbladeren (oorspr. van

de nipah'fdihïi) , dienende lot verschillende

bekleedingen, bv. van het ruim van een

vaartuig, voor de lading, als wanneer de

matten samir ajer genoemd worden:

meujamier, met samir bekleeden of beleggen,

^ ^-/oV.\w saraang, w. sum., een gast, com-

mensaal anak s a^inding, pleegkind

{klient, 't tegenovergestelde van indoek

Scimang, T.). — [N.].

t^ U^Vam samak, looi; run; naam van een'

boom, waarvan eene witte en eene

roode soort, welks bast als looi gebruikt

worden; menjamak, touwen; looien.

/w^Vajsj, menjamoen, rooven op het land

(niet op zee); rooven op de wegen;

struikroof bedrijven; op die wijze berooven.

y

(s
/O\am y plur. (^^ Uaw , hoog ; verheven ,

heerlijk; hooge enz.
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L>
,*Vaaj saiia, zekere onbepaalde, van den spre-

kende verwijderde plaats (deze beteeke-

lüs uit de volgende bijwoorden opgemaakt,

en zeer te betwijfelen; de s, schijnt hier als

in di sïtoe, di en itoe, en di sini, di

en ini, ingeschoven te zijn, zoo dat men

een vroeger aanwijzend voornaamw. ana

moet veronderstellen, T.); di-sana, daar

(onbepaald) basana, derwaarts (onbepaald).

l JlJUw sanak (smtr. van het ongebr.

seanak, van anak en dus eig.

medekind), bloedverwant; nabestaande; maag;

bloedverwantschap; maagschap; s. saudara,

bloedverwanten enz,, colL

^.J v->vy sanan (alleen in poëzie), wijziging van

sana;— ^fW. sum.,= sana, 2^ is het

voorgeHpmen in den volgende zin namanja

sanan, gelarnja sanan, zijn naam en

titel zullen dezelfde zijn. — [N.].

is WW sawa, de pijthon slang (z. tjindai);

s. vendam wordt zij genoemd, wan-

neer zij zeer groot is en zich in moerassen

en staande wateren ophoudt.

$\^^ I- sawi, passagier aan boord van een

vaartuig, met wien is overeengekomen,

dat hij eenige diensten aan boord zal ver-

ricliten.

IL, sawi-)J, naam eener soort van mostard-

plant, wier bladeren versch en ingelegd

gebeten worden (elders; sesawi, T.).

x-l::^ V.A^ sawat, batav. (bal. ver uit H

gezicht, T.), klein schijnen door

den afstand.— [C.].

^ L
*> } jK Vww sawet, batav., uit 1 jav., rotan-

halsband aan H juk van een

ploeg-bu/fel. — [T.].

bcij-A^i sdoèilah, verb. van Hj^&.^.

^ \ IK >ww saoer, batav., uitspraak van

) 4 V-w sawar, beletsel voor wild, waardoor

het gedwongen wordt, cen^ bepaal-

den weg te volgen (ook voor visch).

^ \ 0X.M sawoer, z. sawoel.

¥r G #i
Vww 1- sawaug:, benk., ondiep water

^ bij de kust, verschillend van de

diepe blauwe zee {zeestraat; vgl. jav. sawa-

«gan, T.}.-[C.].

II., s. langit = awang goemawang,

de ruimte tusschen U uitspansel en de aar-

de,— [T.].

#111., w. sum., sakit sawang (lees:

sawan? T.), vallende ziekte, — [N.].

#IV., batav. (jav.), roet. — [T.].

V., singap., naam van een' boom, met

eene eetbare vrucht, die als keladi smaakt.

^ C #)V.^M sawong, w. sum., pleisterplaats;

^ ook heb ik opgeteekend, ledig,

woest, doch is zekerlijk fout en zal de

uitdrukking sawong tida pegantougan,

deze laatste beteekenis hebben. — [N.].
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C ^ ^y^uj 1 meiijaoek, %gfm den een* of

anderen band om iets, om het

daaraan te houden; mei den gebogen arm

naar zich toe halen', in 't gaan oprapen;

saoek-nienjaoek, hij herhaling, of weder-

keerig en hij afwisseling; zoo zegt men

ook van touwwerk, dat in elkander hangt;

saoek-S, buidel mei een hoepel, aan eene

slang bevesligd om er vruchten mede af te

plukken; buidelvormig net, om er visch mede

te scheppen, of vlinders te vangen.

^ ] #)Vanj sawoel en sawoer, w. sum., een

touw of rotting gebruikt om paarden

of andere dieren op te vangen, zooals de

inlanders dit doen door met tweeën elk een

einde van het touw aan te pakken. — [N.],

^ Vwvj I- sawan, stuipen, zonder verdere om-

schrijving, hij kinderen; s. hangkai,

beroerte; s, hahi of gïla hahi, vallende

ziekte; s. agoeng, soort van duizeli7ig; s.

indja, z. indja; s. hawang, stuipen,

waarbij het hoofd gloeit en rood is; s. sqs-

sak, stuipen met 7noeielijke ademhaling ; s.

tangis, (niet ingevuld); s. bijawak, (niet

ingevuld); s. tïlan (niet ingevuld); ihoe s.,

soort van bloedvinnen, voor of gedurende de

ziekte te voorschijn komende.— ^ s. kakoe

(of sakit ajan) hatav., stuip, — [B.]; z.

onder rintis (ï.).

ï5#sW# saoeh, anker; s. t^rhaug, z. t§r-

hang; tandjoeng s., een uithoek op

CU'

het eiland P^dêsa onder Riouw, waarop

een vuurtoren is, de noordlijkste in de

straat Riouw: bersaoeh toeiig^g:al, alleen

nog het anker te lichten hebben, d. i. op

hel punt staan om te vertrekken.

Ti êX/^ sawah, land, natuurlijk of kunst-

matig onder water gezel, dienende

voorn, tot rijstteell.

^ / ^ Aw sawai, naam van een' vogel. —

^ 0^\i5 VwWi sahab, w. sum., sluiten; dicht

doen; dekken; sahab mata, de

oogen sluiten dicht doen. — [N.].

\^^^A\\i^y meiijahoet, antwoorden; tenant-

woord geven.

)^ «-X6 V/Vü sahaiij, soek., peper (ook in de

hal. recepthoeken en dus jav., T.).

^ m^\^^ sahiii^, w. sum., verscheidenheid;

verschillende soorten van bloemen

of planten. — [N.].

(^_ oj:^V v^ sahak, z. saliak.

^J6Wj sahan, verh. van ja^^-

/JÓy<M, nalatig.

^ r^vv*AifcV^»j sahiet, w. sum., de baard.—
[N.].

^^^Vvj saï, naam eener soort van rog.

f cXjs^ I. saja, z. sahaja.

IL, plooi, die gelegd is. — ^ hatav., stijf

geplooide sarong. — [B.].
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/ CUw sajoe, bezorgd, treurig , bv. over

het verlies van een' vriend; aangedaan;

gevoelig y zoowel voor een leed, dat anderen

overkomt, als wegens eene onheusclie beje-

gening. — z. rajoe en ïba.

^j;>A>wwy? nienjajat, behoedzaam afschillen

(schil schors enz.); afvillen (vel, huid

enz.); in dunne schijven of repen afsnijden,

bv. het vleesch van de ribben. — z. sójat

en sïjat.

vXJUm seïtam, z. ^).

lX^V.ajü, pulr. i'jU, heer; vorst; hoofd.

iXJ\j^ I. saïd, verb. van ój^^^.

* II., batav., uitspraak van Sj^.— [B.].

2Sl\->V..*\w saïdah — verb. van }ió.xs^.

^\j^ saïr, verb. van j&^:

j^-\^i^ sajoer, moeskruid, groente; toebereide

toespijs uit het plantenrijk (waaronder

ook alle soorten van aardvruchten), ook

wel uit het dierenrijk, als de spijs eene

lange saus heeft; sajoer-sajcêran, aller-

hande of de gezamenlijke spijzen uit het

plantenrijk.

\ji^ , plur, ^Uw , losgelaten; zwervend;

losgelatene enz.; opgegeven zaak, ver-

loren zaak; ^\J a>U of ^,U» ^.Li, zwer-

vendy ronddwalend.

sI^Vaw* bersaïny, met elkander varen,

rijden of gaan, voorn, echter reizen;

^>

persaïn^, persoon, vaar- of voertuig, dat

met een* ander vaart enz%; reisgenoot.

JL > VALi sajaii^, medelijden, deernis, be-

langstelling gevoelen, deernis hebben

met iels; belang stellen in iets; houden van

iels; geven om iets; lief hebben; bejammeren;

beklagen; mmj^i^ng^ medelijden hebben met

iets enz.; sajang akoe melihat orang

i toe, ik gevoel medelijden, als ik dien man

zie; itöëlah köëda^ jang disajangnja, dat

ivas hel paard, waarvan hij hield; sajang!

jammer! sajang töëwan tijada datang,

jammer, dat gij niet gekomen zijt; sajang

akan dirïnja, medelijden met zich zeken

hebben; zich zelven lief hebben; sajang

öbat s ah a dj a , het is maar jammer om, het

kruid.

> v-AAj sajoeiig;, aan eene zijde schuin toe-

loopend, zooals bv. een kluiver; s.

tïroes, aan twee rijden schuin loeloopend.

L ji,>v,AJü , een zwaard hebbende; met hel

zwaard houwend; met een zwaard

gewapend; zwaardvoerder; trawant.

C QoVmVO sajoep, het doel onvolkomen of

in 't geheel niet bereikend, zooals bv.

een kogel, een degen, waarmede gestoken

is, het oog, dat naar een voorwerp kijkt,

iemand die een ander gaat bezoeken, die

even de deur uit is; te laat komend; ondui-

delijk voor oog of oor, nauwlijks zichtbaar,

nauwlijks hoorbaar.

t
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C, Q^^Vaju sajap, vleugel^ vlerk, wiek.

K->Vw? vragend; verzoekend; V7^agende enz.;

bedelaar.

^^_^_xvgg sab en sap, vezelachtige stof, bv.

katoen, zijde, een lap of dergelijke,

die de mal. in hunne inktkoker doen en

waarop zij dan den inkt gieten; bij het

toebereiden van den inkt voor zegels wordt

ook een sab gebruikt.

^Va^ui naam van een landschap in Jemen,

het rijk der koningin Balkis.

L^.A^A^\.AA^ phir. van l-^v.*^.

oSm/kAJsè en ^ Iju. p U/^ , telkens zeven aan zeven,

/ ^^ NwWy ) wi7 zeven bestaand; gaaf; onver-

minkl; groot van lichaam; uil zeven

bestaande enz.

c ^ Lxvuü plur. van ^^C

#)\-xvs> sebaoe, z. baoe.

^ #) wvww sebawa, mooi; schoon, — [C.].

/ / 5

oV-xw plur. van y^"*

y y

[^^^ysjsjs^, plur. L-^lj^), touw; hetgeen waar-

mede eene zaak aan eene andere

verbonden is; band van verwantschap; oor-

zaak; beweegredenen; middel, In *t mal.

gewoonlijk alleen de twee laatste beleeke-

nissen, en van daar dan ook nog: aangezien;

omreden; omdat; alzoo; wegens, om, (z.

t^ggal en s^lab); adapón sabab mahal

s^t^ngngah atas s^t^ngngahnja, sabab

masing-2 fajidahnja.

/ ^KKA^ y de oorzaak enz. betreffend; oorza-

keiijk; redegevend; de oorzaak enz,

betreffende; In de gramm.: adjectief

y yy

<Xaa/wwm, fem. van het voorgaande.

c /

^j>AAA^> rusten; slapen; vieren den ^^hh9itli\

met plur. ei;^/^ en uu^x.^), sabbatli;

jaumoe 'ssabt, sabbath-dag; zaterdag; mal.:

hari sabtoe, malam sabtoe, de nacht

van vrijdag op zaterdag; assabt, rfe sabbath,

d. i. de zaterdag,

lj»;^,/vAvj sebat, minder gebr. sepat (jav.

s^pet, T.), intensief wrang, sterker

dan k^lat.

\^2yj^^^i menjeboet, uitspreken; vermelden;

noemen; gewag maken van iets; s^-

p^rti jang t^lah laloe s^bcetannja,

zooals reeds gemeld is; s^p^rti jang lagi

akan datang s^böêtannja.

)t \^^A^M sebit, batav. (jav. scheuren enz.,

T.), een gerecht, bestaande uit de

gebraden fijne draden en stukken van gaar

gekookt buffelvleesch , dat met de vingers

uit elkander getrokken is. — [H.].
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i^^ysj^^j^ sebbat, horizontaal van binnen naar

buiten plaats hebbende slag; menjeb-

bat, horizontaal enz. slaan.

A>^grvjL.ijLi. %vaa^ en pi^ ,
l<^l^^f^ zonder

mouwen of kraag.

c ^

ejsj^
plur. van too^w

\j>

L ** jVjS^:\Axg piur. van «xs^x^^

niel uitzondering van den regerenden vorst

(z. tïtah), gebruikt. Van den Bendahara

en den T^mm^nggoeng wordt het ook in

den zin van bevelen gebezigd. Onderge-

schikten gebruiken het ook van den ^lï

en Moeftïj.

JU^^> sabd® — verb. van dJ^ , naam van

het schrijfteeken _ü_ dat een' mede-

klinker verdubbelt. — z. tasjdïd.

OiV-SteO^A^» h^l P^^ipen van God, met de

woorden soebbana Illah.

/ c -?

. tLsiXA/^ , M van God, voorn, door hem te

beschouwen als verheven boven

alle menschelijke attributen ;
soebhaiia

illah, Gode zij lof; soebhanahoe, lof zij

hem (Gode); wordt niet anders dan na den

naam van God gebruikt. De mal onderdruk-

ken in de uitspraak gew. den eind-klinker oe.

/ -J>\js:v>y^ '
goddelijk.

^JSSU^M^ plur. ^A*i en lii^I^o^, balletje

van den rozenkrans; rozekrans ; aan- ,

bidding van God; gebed; met plur. ci^Uj^,

majesteit; heerlijkheid; glorie [Goi^]; plaats

van aanbidding.

)JU^M sabda— skr. ijabda, A/awA; woord—,

gesproken wocyrd; gezegde; bersab-

da, klinken; een klank uiten; spreken;

wordt alleen van God, profeten en vorsten,

i y^,/^M I.. menjebar, van een lichaamsdeel

een gevoel veroorzaken, alsof er warm

\
water in stroomt, loodih bv. bij het plotseling

ophouden van een' lang daarop uitgeoefen-

den druk en de zich, ten gevolge daarvan,

herstellende bloed-circulatie.

^f II., batav. (jav.) menjebar, zaadkorrels

strooien, zaaien. — [T.].

G. 5-A.VJ seberang, overzijde van een water

(rivier, meer enz.), overkant, over-

wal; aan de overzijde enz.; menjeberang,

oversteken, overvaren; s. sóêngai, aan den

overkant der rivier; wijze van twee stukken

stof aan elkander te naaien, waarbij de twee

stukken niet tegen elkander komen, maar op

een' kleinen afstand van elkander gehouden

worden door een' zigzag-stuk, die telkens

vastgeknoopt wordt; seberang-nienjeberang',

nu eens naar de eené, dan weder naar de

andere zijde oversteken; aan weerszijden van

een water.
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seberot, batav,, rooven; afroo-

[B.]; z.t;en; slraatrooven,

onder sembal II.

o o ys^^vy seberliaiia (skr. sabharana,

T.); geheel f
gansch; volledig;

pakajan s., vol coshmm, groot tenue,

^,.,^XSAlyo^wVü >
pl^iï*- ^^..^>4^\)^, uitgestrekte vlakte;

woestijn; ver afgelegen landstreek;

palmzondag der christenen; b al a d saba-

sib, uitgestrekte woestijn enz.; assabasib,

palmzondag,

c
k ^ c, c

J2«/w^ J
pIur.LUA^), volksafdeeling; volkstam,

"^
stam (tribus) inz. een van de 12 stam-

men der Joden; familie,

mj<A^^ , fem. van i&-A^ .O
c ^

^. zevende gedeelte; een zevende.

/ c /

^;^tA<Vi)> ^erew; getal zeven; zevental; s.-2,

telkens zeven; zeven aan zeven.

c /

c^JfLAAM 1 ^ö^ ^ei'ew betrekking hebbend; tot

zeven betrekking hebbende.

/ y

(^_ Ji^XAJü ,
plin\ jU^), bedrag eener wedding-

schap bij wedrennen, en dergelijke,

dat vooraf gestort moet worden ;
premie bij

vcedrennen en dergelijke.

\^^J^/sM sebak, van water en dergelijke

overloopend , overvloeiend.

AJj\j^j^ sebekkah, naam van een zoulwater-

visch.

J-AAAJ sebal, ongerust; ontevreden; verdrietig

[wegens het nog niet vervullen van

den wensch van een' ander of het nog niet

volbrengen van een genoegen, dat men een'

ander denkt te doen]; hartzeer,

N—A/vsi plur. van Ja-jo^.

AXa/^ sebelah (z. b^lah), eene enkele zijde

of kant; de helft, verkregen door het

in tweeën scheiden (houwen, breken, snijden

enz.) van een geheel; op de eene zijde of

kant; op de andere zijde of kant; ook: dise-

belab; kesebelali, 7iaar de eene (andere)

zijde enz.; s. kanan, op de rechterzijde; s.

bawah, op de benedenzijde, van onderen;

rüêmah s., huis naast of tegenover [^{au Aa

andere zijde van den weg) een ander. Voor

de laatste bet. gebruikt men ook s^b^rang;

órang s., de lieden, die naast of tegenovefi^

(aan de andere zijde van een' weg) wonen;

de naaste buren; de overburen; voor de over-

buren bezigt men ook örang s^b^rang;—
ïkan s., naam van een' eetbaren zoutwater-

visch , die als ware het slechts de eene helft

van een' visch is; menjebelah, zich als de

eene (andere) zijde van iets afzonderen; twee

tegenovergestelde zijden vormen; sebelah-

itienjebelali , van weerskanten, niet anders,

dan als adv., aan weerskanten.
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>AAAJ sebam, donker-loodkleurig , zooals som-

mige regenwolken, waar wind in zit;

blauwachtig y donkergrauw ; berg-blauw.

^.teXvy seboen, van een l)loeclzweer: niet tot

rijpheid komend, maar naar binnen

vretend; van eenig werk of onderneming

niet ten einde komend,

"^ \C\a>s^w sabandar, w. born., haven-

meester. — z. sjahbandar.

4A^y sebcè, vol, zooals bv. een kamer vol

huisraad; opgevuld, zooals bv. een graf;

gedempt, zooals bv. eene put, eene sloot.

( '
Tri
^3^^*^ sabcèdïn , verb. van ^,*xJ \ l->1^ .

4 4X\M sebffiroe, naam van een' boom,

welks bast gebrand wordt, ter af-

weering van booze geesten.

<Xaau sebeh, naam eener plant — canna

pulehra.

/ -A^M !• sebai, naam eener parasiet-plant,

met lange, smalle bladeren.

IL, sjerp.

, pers., hemd.

/—Aiiw> pl^ï** Q'^j gevangen (captus); ge-

vangene (captivus).

^^>jsj<AM > ^i^ ^^ ^^^> /c/e^rf zonder mou-
(• y

y

C^

•men of kraag,

zevende; zevende gedeelte.

/

.Kaa^w* plur. Ja**^, open weg; sabiloe

illah, de weg Gods; peran? sabïloe

illah (of ook alleen sabïloe Illah), de

vrijwillige oorlog voor de zake Gods, d. i.

tegen de ongeloovigen of anders denkenden ;

sabil! is een uitroep, om tot dien strijd

aan te moedigen,

s^^y^sA^ I. sat, oorspronkelijk vierkante inhouds-

maat voor het meten van drooge en

natte zelfstandigheden van tien en van vijf

gantang,— die van tien heet sat besar,

de andere sat k^tjil.

IL, verb, van L:U; sat-3, alle oogen-

blikken; sat-3-datany, alle oogenblikken

kwam hij.

\^^^Aj^ soet, uitroepende nabootsing van

een fluitend geluid, zooals bv, dat

van een"* rotting, waarmede men door de

lucht slaat: zoodanig geluid. — z, l^soet,

l^ssoet en sïjoet.

^j^^AAu sit, uitroepende nabootsing van een

fluitend of piepend geluid, zooals bv,

dat van het fluitje van een bootsman of

van een halmpje; zoodanige geluiden. — z.

l^sit en l^ssit.

^j^^^A^y > fem. van ju^j .

^ i,^^^^,^^ \ vJUu setariek, w. sum., een

oogenblikje, eigenlijk een ruk

of trek aan iets, dus den lijd die men

daartoe noodig heeft (had onder tarik

moeten staan, T.).
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/*JC.\JCvj setangan, smtr. van sapoela-

ngan.

i^J^Kji/^ setaka, z. aslaka.

C5^
\JCa^> , pers., versierselen aan een zadel of

y /
ander paardenhiig; versierselen in 't

alg.; seerat s., btief met vergulde randen

of andere versierselen (vgl. ,^'OJU.^ T.).

AJJU^, zes, getal zes; geial van zes; zestal;

/
kj.^ kJ,^ , telkens zes; zes aan zes,

) ^/Uvi settera (en soettera) — skr. söêtra

[draad; garen) — zijde; zijden slof; s.

kembang, horduurzijde; s. tahi cel ar,

z. onder tahi.

#\ ^Xaaj setera»— skr. catroe— al ivat eenig

nadeel toebrengt; vijand, persoonlijke

of staatkundige (niet in den oorlog of eenigen

kampstrijd); antagonist (z. nuësoli); ber-

seteriè, een* vijand of vijande7i hebben,

vijandschap hebben met iemand; in vijand-

schap leven; menjeteróêï (iemand tot vijand,

vijandig zijn, T.), als vijand behandelen;

vijandig behandelen; berseteröêwan, ?;M?i;-

andschap met elkander zijn,

ui

/V SjsM seterfja, z. t3>^-

H^ ^2>sA^^Xvw sotsot, batav. (bal. soetsoet,,

T.), schuren, schoonvegen; wrij-

ven,— [B.].

(<±>Ji^ setanggi, z. istanggi.

MAL.-NEDERL. WOORDENBOEK. DEEI, II.

ilSsJL^ setinggi of pentjeroet, geitouw,

gording,

^C aJC^ setop, batav. — verb. ned. —
gestoofd gerecht,

^V, aJC^wg setik, batav., s^dj^ngkal, een

span met duim en vinger, bij het

knikkeren gebruikelijk (goendoe d i s^tik-

kin). — [H.].

/j 4J>sJCaa> setekïëna, z. asfakc^nci.

, jOC^y, plur. ^IL, en ^lu, gier (vogel).

/ NXvm setal— verb. ned. — , stal,

, jAA-^/w setamböèl, z. J^juj^^),

^» JvAu setan, titel der zonen van de vorsten

van Minangkabau (men. soetan, T.),

titel van eenige kleine vorsten van Sumatra;

in poëzie vorstenzoon.

AAASi setóè, zeewier; naam eener niet vergif-

tige zee-slang, die zich in het zeewier

ophoudt.

Waau satwa en setffiwa— skr. sattwa—,

dier, dal in H wild leeft wild dier;

ook: marga-satwa.

i 4AAAJ setcJèri, z. istceri.

2/
C ^ %AAJü , valsch geld; ook: dirham soet-

toek.

15
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e/^^^

^^,

Lx^J AAAA^ setölob en setölop— verb. ned.—
stolp, waarin eene lamp gebrand

wordt.

/ ^^M seti, alias; salijn; s. pasang, bijzonder

soort daarvan voor broeken.

/"LXaa^ setija — skr. satya — , oprecht,

getrouw; overeenkomst; verdrag; ber-

setija, getrouw enz, zijn; eene overeenkomst

of verdrag met een ander hebben of sluiten,

, mijne meesteres, mevrouw, In 't mal.

ook: ho[juffer; opzienster,

./—AAW» ^ö/ zes betrekking hebbend; lot zes

betrekking hebbende.

L j V^AAJLt setijaboe, naam eener soort van

slang; pedang s., driekante degen,

/•4 ihv^^w setijawan (en J\yxxs^), trouw;

getrouw.

.^«AAAg setïjar— verb. van , Ul>. ) . — * se-

tijarin cUri, balav., herstel van

krachten zoeken. — [B.].

^
f ) 4aXam setïwel, batav., slevel, laars.—

[B.].

/ /

ijt>VjS:VAU, bid-matje.

/.jV-IS^Vau soecljaiia — skr. soedjana — ,

deugdzaam; goed; achtenswaardig

voortreffelijk,

•^^r^j^n j^Li sedjat, van natte voorwerpen,

die in een doek, eene mand of

dergelijke opgehangen zijn uitgedroppeld,

doch noch vochtig.

y o

SCXs^^Lauj regel voor de aanbidding Gods.

o y

^lISAawj het zuchten; het kirren der tor-

telduiven; het spreken in versmaat,

of zoodanig, dat bet rijm gehoord wordt; —
met plur. clswj) en ^s^Ut, rede in ver-

smaat, of in rijm; rijm in proza; dichtmaat;

stemval; gekir der tortelduiven; zekere een-

toonigl^eid; deun; mal.: sadjak.

i o^s^n ^ii seddjak (s^ndjak, s^meddjak

of sem^ndjak), sedert; sind^,

C^^IS^Xio seddjoek, koud, koel; frisch; kil;

verkoelend; verfrisschend; kesed-

djOêkan, koud wordend of geworden; het

koud krijgen of hebben.

J,£S;Xvy> boekdeel; protocol; register; rol;

diploma, brevet; openlijke acte;

vonnis; openlijke schrijver, notaris,

j3 4Sh^/vw > nederigheid; ter aarde buiging

enz.; mal, ook: zich nederbuigen,

ten leeken van eerbied; bersoedjcêd, zich

nederbuigen enz.

sedjtièraiig (vgl. onder tjorong

IV, T.), soort van inlandsch

kanon, — [C.].

/.4\pi5 ^JSé^Vam sedjauhana, verb. van s^-

&->^^,

^'«waJSLau

joedjana.

, voortdurende; geweldig; voort-

durende enz.
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\ #)V.s;:VAAi setjawar, van tjawar (dat

niet in \ wdb. voorkomt, T.),

naam eener plant, die op de rotsachtige

eilandjes (töêkong) tussclien de rotsen groeit

en in de geneeskunde gebruikt wordt.

^ iis;;^/^ setjang, batav. (uit 't jav., T). =
sepang. — [B.].

^ i-JS^.s;Xw sitjantjang:, w. sum., een

soort van gewas,
*

C . t ^^sr\ .LXi setjoreng^ z. onder sipoet.

^ van V

sitjoeriiig, w. sum., een soort

aandel tot teeken van

onderscheiding gebruikt. — [N.].

1 o >^grL Aij , witsteen.

/ / /

^X^VjS^V^g^ fem. van het voorgaande,

tribude.

^JSiXvsi? plur. jl^/oi), ii^d even voor den

dageraad; eerste morgenschemering ,

't krieken van den dag,

c

^£SL^w , 'wat moeielijk te vatten is; bekooring,

betoovering ; begoocheling ; tooverij ,

hekserij. Bij de mal wordt inz. met de

volgende voorwerpen tooverij gedreven: I.,

tooverij genaamd töêdjoe, lbo e ktênjit

(de hoofdwortel van de kurkuma); pakoe

(een spijker); dïjan (eene kaars); lïmau

pöëroet (soort van citroen met gerimpelde

schil); lïmau nïpis (de bekende kleine

citroen); telor ajam jang t^mb^lang (een

kippenei, dat bij het uitbroeien ongeopend

is gebleven); bilang djaroem (eene naald,

met een uitgescheurd oog onder eene hoe-

veelheid nieuwe naalden gevonden); böêwah

keras (de bekende kemïrie-noot van

Java). Andere soorten van tooverij, ram-

boet [hoofdhaar van den te betooveren

persoon); kcêkoe [nagelknipsel daarvan);

daki lang a n [vuil van de huid der handen

daarvan); kaïn [een kleedje daarvan); badjoe

[bovenkleed daarvan); kaïn tjemmar [kleed-

je van een vrouw, dal door de maandstonden

bevuild is); oeköeran badan [de maat van

verschillende lichaamsdeelen); tanah jang

dipïdjak dengngan kaki [grond, waarop

die persoon getrapt heeft); kelapa hïdjau

jang toenggal [groene kokosnoot, die alleen

aan den tros -stengel geweest is); darah

örang jang mati dibcenoh [bloed van een^

vermoorde^, tengkorak orang jang mati

d i b o e n o h [schedel van een vermoorde); t ^ 1 o r

ïïjam hïtam jai^ selaseh [ei van eene

kip, die zwartachtig vleesch heeft.

c / o c

/^ , pers., toovenaar, wichelaar.

2 wSi;\^ plur. van ^U.

y p^^TL^LJLi I., contant geld.

IL, plur. J^Aw, J^5^ en Jls^ï, soort

15*
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van Ideeding van enkele en niet van ge-

tweernde drUden; soort van witachtig katoenen

goed, in hel landschap Jaman.

jp :>

, KjSS^Vam phir. van Js^ .

/

\ AJSfeü\^Vü j ^p}5 of maaltijd, voor het aanbre-

ken der morgenschemering gebruikt,

voorn, in de vaste.

25 ikV-S^Vaa^, milddadigheid.

c y

het den spot drijven,

i ^2^Vam I-j bespotting, belaching; wie bespot

enz, wordt; bespottelijk, belachelijk

tnensch.

IL, J^fj4 , s^vj , jS^Aw , j:^M» en *s^A>

den spot drijven,

25 ^T^^^w > spotter, spotvogel,

ij^^ 1 y^CT. i.ii seehalat, z. e>dü^.

, , Ae/

UU)cXw plur. van i\A*^.

iCX^vsi en ^y/.|iiwj ^y/-)j<AM, telkens zes;u^
zes aan zes.

y y

^y y ^

)^^I^i:XM plur. van ^^^^^w^.

y

/-JSXw> plur. .^Us^^) en 0^^^,

dadig.

(S/^ sad, aa.v, in het kaartspel.

w

cSaj^, recht, juist; waar,

y
y ^

mild-

/ ^vg ) cXam . w*^ ^^^ bestaande ,

^ C c 'CXaa> sadaja, jav., a//e.v; het geheel,—
[N.].

<^o)cVAAi soedajali, naam eener specerij,

die in de geneeskunde gebruikt

v^ordt (vgl. SQdoewajah, T.).

LllJcXw I. sedoet, onaangenaam aangedaan;

verdrietig; niet lekker,

* IL (bal. en jav. van Banjoewangi

s^dot, T.), rooken; rook inademen.— [C.].

\cXw sedar, z. sadar.

/.i) SCXvsi sederaiia, z. s^d^rhana.

. .jV-£b ) c\w sederhana (en sederaua) —
• smst. van skr. soe en dh a ra-

na — , juiste midden houdend; niet te veel

en niet te weinig van eene hoedanigheid

bezittend; middelmatig, in dien goeden zin ;

de juiste maat hebbend; hupsch; juist; recht;

kesederhana3.li , houden van het juiste mid-

den; niet te veel en niet te weinig bezitten

van eene hoedanigheid; de juiste maat hebben;

hupschheid enz.

/"^^C \cX^wu sadarïja, verb. van i)uj, iX^.

c y

U^ (_\g^, zesde gedeelte; zesde.
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<X£i c\^s> 9 ongeval; onheil.

CCXw sedang- ^öf/t pö^; /m*/ (van tijd);

^^^ sedang makan, /i/i'i-^ aaw het elen zijn.

C^cXaw sedap, streelend voor de zinnen,

doch minder voor het gezicht; aan-

genaam ; genoegelijk ; lekker ; smakelijk ;

sedapau, lekkernij. — *sedep, batav., tve/-

riekend; s. mal^m (vgl. onder soendal,

T.), naam eener welriekende witte lelie.—
[B.]-

C^JjcXw I- sedak, naam van een' boom,

die eetbare vruchten draagt. —
IL, zich verslikt hebbend.

J uCXw sedekala (z. onder s^dïja, ï.)—
skr. sa d akal a — , de geheele tijd;

al de tijd; altijd; immer; pada s., te allen

tijde; ook: pada s. waktoe; 'adat s., ge-

woonte van altijd, oude gewoonte.

VJ^cXw (deze spelling is van v. d. W.);

sedikit (z. dïkit), een weinig; een

weinig]e; een beetje; eene zier; weinig; -het

weinige; kleinigheid; geringheid; sedikitnja,

eene uitdrukking, moeielijk met weinig

woorden in 't nederl. weder te geven,

beteekenende ongeveer: er is echter eene

kleinigheid, die er tegen is, ten minste niet

voor, of waarop dient gelet te worden; er

is echter een kleine maar bij; evenwel, doch;

edoch; maar; echter; sedikit-S sekali,

telkens een beetje, bij beetjes.

"^ <KÓ cXs^t sedekali , batav., uitspraak van

^jis^. — [B.].

"^ \yJÖ\/j4 sidajöèri, z. tj^l^göëri (T.),

-H-.jcX^ sedal, batav. (jav. s^dil, T.),

scherp-, zuur, — [C.].

>^iOc\w j lïien. (Tamil), vermiljoen, kwik

^ en menie in een ruwen toestand ;

vgl fhsL (T.).

/.iCXvsi sedan, van de slem snikkend; van

tijd tot tijd een enkelen snik laten

hooren, zooals bv. een kind, dat gehuild heeft.

#)CX#w sedöê, batav.,: sedoeh; s. kopi, koffij

zetten. — [B.]

cJo) #\CXvJ sedoewajali, naani eener plant,

te huis behoorende in Hindostan;

de gedroogde bloesem toegediend bij verval

van krachten (bal. sida wajah. T.).

^ êsÓ0\CX^ sidoedoe, w. sum., draf van

een paard; bersidoedoe, draven;

huppelen. — [N.].

¥: J ikCXw sedöéloer, jav., broeder of zus-

ter.— [C.].'

7S(J^/^9 menjedoeli, begieten met heet water,

broeien in dien zin; broeien (ook bal., T.).

jj^J^ sedili, onaangenaam aangedaan; spijt,

hartzeer, leedwezen hebbend (jav., T.).

JJcXwM soedali (en ^J^), geëindig; voleindig;

voltooid; gedaan; afgedaan; afgeloopen;

genoeg; reeds, alreeds, bereids, al; s. itoe.
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daarna; s. lij ada, niet meer zijn; tk soedali

of tasoedah, onophoudelijk; nienjoedah, hel

besluit maken, zooals bv. de vruchten bij

een' maaUijd; menjoedalii, een verzoek

enz. verwezenlijken; penjoedab, wat het

besluit maakt, bv. het dessert; penjoedahaii
,

eindigitig, voleindiging , voltooiing; afdoening;

verwezenlijking; soedah-S, al vast; bij voor-

raad; anibellali soedah-;^, 7ieem al vast,

/ CcXvu sedïja — skr. sadhja —
, gereed,

bereid^ klaar; vroeger, vorig; oorspron-

kelijk, natuurlijk, eigenlijk; ^adat jangs.,

oude gewoonten; s. kala (vaak verward met

s^d^k^la, T.), vroegere tijden; oudtijds;

hamba s. dïjani disïni, ik woon van ouds

A/er; bersedïja, gereed, bereid of klaar zijn;

zich gereed maken; menjedijakeii, gereed,

bereid of klaar maken, in gereedheid brengen,

K >)lXau en c-j)A>aj, wijnruit — ruta gra-

veolens — .— z. aröêda.

Y^ sar, uitroepende nabootsing van een

sissend geluid, als dat van water op heet

ijzer, van een^ straal water, die met geweld

uit eene opening komt, eene mat, die over

den vloer getrokken wordt, een werpspies,

die door een beschot van kadjang vliegt

(helderder dan soer, doch minder fijn dan

sir). — z. d^ssar.

yiy soer, uitroepende nabootsing van een

geluid, dat gehoord wordt, wanneer bv.

een ankertouvv door de kluis schiet, of regen

op boonien nederval t (doffer dan sar). —
z. dessoer.

y^sj^ I, sir, lust, inz. zinnelijke,

IL, mikstokje bij sommige spellen.

III., uitroepende nabootsing van een sis-

send geluid, als dat van een uitgaande lamp,

wanneer de olie op is en de brandende pit

met het water in aanraking komt (fijner

dan sar).

^
-- o v

ysj^, plur. ,)»Aw), geheim; geheim geneesmid-

del; geheime gedachte; bijslaap; ontucht;

vrouwelijke schaamdeelen,

) y/sJ4 sera, drang; gepresseerdheid,

^ \, J) y^ soerabi, veelal serabi, balav. (uit

't jav., ï.), zekere rijslkoek, —
[B.]; z. s^rabai.

onordelijk naar beneden hangend,

zooals bv. de luchtwortels van sommige

boomen, de touwen van een vaartuig; bïsoel

s., gew. bïsoel saboet, soort van bloed-

zweer, die uit verscheidene gaten ettert.

^ «J ) yw sirabanj, w. sum., hel geluid der

schelletjes van de paarden, — z.

-. )^ . — [N.] ; z. ^f^ .

/ -> ) 0^AM serabai , zeker broodachtig gebak

van gedeesemd deeg, dat met eene

zoete saus gegeten wordt. — z. l-^Lam.

l^^yO) v^ seraboet, in eene menigte vezels
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TiJUiyga I- (skr. sarathi), menner van

y^

een olifant, slrijdkar (T.).

IL, serati, z. ci^h^.

( m3) ^/W seratoes (z. ratoes); s, hari,

honderd-dagen, inz. honderd dagen

na hel overlijden van iemand; lueiijeratoes

hart gebeden, vergezeld van een* maaltijd,

aanrechten, op den honderdsten dag na het

overlijdm van iematid.

251 ^)j^

<K/)jj ) ^yw !• serasah, mest; wegwerpsel, afval.

IL, pers. (J^y^, neteldoek; fijn linnen;

vrouwen-sluier, van het hoofd lot de voeten.

<U'_̂r^ seratah, naam eener soort van

keladi.

-X- -5^ ) ^\u siradja, w. siim., de verschillende

^-^
^

geluiden, door schelletjes te weeg

gebracht, verschillende namen,— z. ^Law.—
[N.].

/ :>

) yS^ :i, pliir. ci^lj'u))^*., /6ni (gespan-

nen zeil) boven een huis; gordijn

vóór ecne deur; stofwolk.

U^]J

) ^Aja phir. van Jt5|^/^.

) ^^ serasa, weinig gebr. naam der

sïreh.

/ km) ^v^ serasi, passend; doelmatig doel-

treffend; overeenkomstig; geschikt;

dienstig; behoorlijk; richtig; welslagend, ge-

dijend (z. raksi); s. hennar ïja d^ngngan

hinïnja, hij is zeer passend voor zijne vrouw;

la serasi obat ïni, dat geneesmiddel is

niet passend, heeft geene goede uitwerking

(sehlagt nicht an).

ir/
weg, voorn, een opene.

vloek;<X-h5 ) yvu serapah — skr. capah

verwensching ; vervloekende toover-

formule, waardoor hooze geesten, ziekten of

andere hooze invloeden krachteloos gemaakt

worden (vgl. hal. sapa en sarapa, T.);

nieiijerapah, vervloeken, verwenschen van

booze geesten enz.; door eene vervloekende too-

verformule krachteloos maken,— z. djanipi.

^ <K3) yw> nieiijerapih, eene Ênipper af-

scheuren; snipper; beetje (vgl.

' ; %AM

^J^, T.).

CJ ) ^M phu\ van J^U.

^ ij ^ \ ^^s\i seraka, batav. (jav. serakah,

T.), hebzuchtig, — [B.].

^ <X^) ^A^ sarakah, jav., poltebakker. —
[C.].

Ci3 ) VV.M serag'a, vierkant staatsie-hoofd-

kussen, waarvan er vijf of drie van

verschillende grootte en naar het hoofd toe

kleiner wordend, achter elkander geplaatst

worden.

ê3 ) \/^ sarag'O, w. sum., een dronk; een

slok. — [N.]; lees y^)j*^ en z.

onder ^j (T.).
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^ ) Y^ serama (smlr. vaii s^ri Rama, naam

van den zeer bekenden held van eene

verhaal en een looneelstuk, hij wiens ver-

schijning op het tooneel met verscheiden

instrumenten een groot geraas' met veel

beweging gemaakt wordt), groot geraas

van instrumenten en geschreeuw, met veel

beweging, zooals bij het begin van een

gevecht.

/.j ) ^w seraiia, het behoorlijke of liefelijke

van iets; fatsoen; m^ngambel s.

sahadja, fatsoenshalve iets doen.

^)yj^ I. seraui (verb. van ^)^^),
i^landsche Christen, in Indie geboren

Christen van portugeesche of spaansche

afkomst.— ^tbatav., mangga serani, zekere

roode mangga-soort met een dunne groen-

achtige schil. — [T.].

^J>) ^^w seranah, vloek, vervloeking.

#\ ) Y^ serawa, soort van sprits van eieren,

door een' ijle doek in kokend water

geklutst.

^L1U#)) vVM serawat, batav., duizelig^. —
[C.].

serawal, z. t^.

) ^AAj (pers. sjalwar), plur.

'J^'J"V'

;LjV^;—
z. s^löêwar.

LrJ^^)jW plur. van ó^^^^\j^.

t5)jAjsi serahi, z

i\(L^ ) Y^ ^?^^^— P^^'^* — pafe/^; serail.

/C) Y^ Ï- seraja— skr. acraja—;mei]|e-

raja, iemand om hulp vragen.

IL, naam van een' boom.

IIL, tevens; tegelijk; onmiddelijk; al, met

een part. (poëtisch jav. sarwja? T.).

5t^^)y^ serajoiig, z. s^rojong.

serba— skr. s a rwwa—>, al; geheel;

voltallig; aller; allerlei gereedschap;

s. salah, alles is verkeerd; op welke wijze

ooky het is altijd verkeerd; s. röêmah,

huisraad; s. kapal, scheepstuig; s. nika,

allerhande; veelsoortig.

/—Jo Y^ serbalai, smtr. van s^ribalai.

y <j ^

\j>\> Y^ serbat, z. l^^jL.

\^;>0 y^ serbet — verb. ned. — , servet. —

* batav. serbeta (B.).

L Jl^ y^ serboek, pulver, poeder; stof;

gruis; strooisel; menjerboek, tot

pulver enz. maken, pulveriséren; vermalen,

fijn stampen; vergruizen; s. kahwah, ge-

malen koffij; s. g^rgadji, jsaa^'^e^* gandji

s., gebraakte hennip.

/o Y^ ^' serban — pers. sjojm — , tul-

band.— z. dastar.

IL, van een lichaamsdeel doof, verdoofd;

zonder onderscheidend gevoel.
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A^ ^^g, mmierhotj voortsnellen; voorwaarts

trekken; voortsnellen tegen iets; zich

werpen tegen iets; aanvallen,

Aj> yWj serbah-serbeh, van kleeding onor-

delijk; slordig; om het lijf hangend;

op den grond slepend.

^ O'^*^-^ yw serbëta, z. serbet.

LU Y^ ï- ^ert^. (misschien ^t skr. sartha,

T.), samen; tesamen; tegelijk; mede;

wat vergezelt; gezelschap in dien zin; me-

dedoener; nevens, benevens; s. d^ngngan,

tesamen met; s. akoe ïni, ik ben er bij,

ik doen mee; menjerta, zamen enz. doen;

menjertaken, doen vergezeld gaan door

iets; menjertaï, samen doen met iets; ver-

gezelschappen; serta-merta, tezelfder tijd;

07imiddellijk.

II.— verb. van s^t^lah (kan even goed met

I in verband gebragt worden, te meer, daar

de verbastering niet gesteund wordt door

andere voorbeelden, T.), zoodra; nadat; —

dang serta, naam van een' veldheer van

Djambi, onder den T^>mm§nggoeng van dat

rijk bij de verovering van Djohor.

L ** j ^^1^ serat, beklemd in eene opening,

zooals bv. een prop in den hals eener

flesch, een foetus in de baarmoeder en

dergelijke, vast in dien zin (jav. sQr^t, T.).

HJ Y^ seroet, een geluid maken, als dat

van hout, waar eene schaaf over heen

gaat.

2«., batav. (uit 't bal, T.), schaaf; scha-

ven hout. — [B.].

-X- 1 ** J ^/uü serit, batav. (uit 't jav., T.),

fijne kam, luizekam. — [B.].

^ c3 Y^' meserod, batav. (bal.), indringen

van iels zwaars in wat week is bv.

een steenen huis in den grond, vingers in

deeg; glijdeh van een schip, dat van stapel

loopt; menjerodin, van een helling langzaam

afglijden. — [T.].

SjÓ y^' pers., generaal, veldmaarschalk,

hoofdofficier.

i serdawa, c

pen (men.: sandaó, T.)i^

0^)ó Y^ serdawa, oprisping; rispen, opris-

Ö^ó Y^ serdang, naam eener soort van

^^ palmboom.

c J lS yVJ sereddak, zeer fijn stof, zooals

bv. dat, hetwelk zich op meubels

of andere voorwerpen zet.

f^ ó Y^ serdam, soort van fluit of pijp van

bamboes, met hel mondstuk van eene

klarinet, evenals onze kinderfluitjes.

2$ ei Y^ serdeh, met vooruitstekende borst

en buik, zooals bv. iemand, die in

een stoel achterover ligt.

/ Cti Y^ sardi,: s^roedi.

ui

<^4> >*w sardijah, z. ^^Ss^.

i^ plur. van ^^ .
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f C \V.^g ^^M sersari, zekere grondstof,

c / c /

#^V.A^i Y^' pers., bedremmeld, beteuterd;

verstomd,

^vü ^AA# — pers.—, dwaas; zinneloos; eemgs-

zins krankzinnig, getroubleerd; mal.

sasar (vgl. s^ssar II., T.).

* 2*^., batav., ongeregeld, ruw, onordelijk,—
[B.].

^Xvü Y^ seressah , allerhande kleine kruimels

of stofjes van iels; slof of ander vuil,

dat zich op iels zei, of er blijft liggen, zooals

bv. op eene tafel, dien niet afgeveegd wordt.

/jvj^ Y^ , kreeft; het gesternte van dien

naam; kanker.

^ Ci ^^^ , snel; snelheid, haast,

C Y^ ^'9 menjeraiiy, aanvallen; bestormen;

^^ aantasten; invallen, zooals in een land.

II. serang (zelden), hoogste oMerofficier

aan boord van vaartuigen.

III., van kleuren licht; m^nj^rang, in

lichte kleuren schitteren,
*

C yw I- sering, van iets, dat uit vezels,

^^ draden en dergelijke bestaat vast of

stijf gestrengeld, getweernd; gevlochten; van

papier sterk, deugdzaam; menjeriiig^, vezels,

draden en dergelijke vast of stijf ineen-

strengelen, in een draaien, tweernen, of ineen

vlechten; m^nj^ring d?>ngngan lïlin.

wassen, bv. een' draad garen; badan s.,

een gespannen lichaam,

II., van een' smaak, bv. van zoet, zuur,

scherp, intensief,

lil., batav. (uit 't jav., T.), dikwerf,

meermalen. — [B.].

IV., gonzende den honig eener bloem op-

slurpen van bijen enz. — [C] ; vgl. onder

^^ IL (T.).

CJij^Di^ Y^ I. serangkak, soort van hek-

werk van schuin naar boven

staande stukken hout of latten, rondom een

boomstam, om den boom onbeklimbaar te

maken; s. api, soortgelijk A;o/?/bor, dat, op

eene stang bevestigd, tot flambouw dient;

s. pajoeng, de stangen die een zonne- ol

regenscherm uitzetten (het binnenwerk).

IL, z. <xCi •A^j .

•X- <^JSjD yw serangkah , w. sum., een soort

van krab (denkelijk rivier-

krab). — [N.]; had onder ^Ux., rangkaq,

moeten staan, en is si-rangkaq (T.).

CiisJDy^ serangga — skr. carangga,

{bij) —, insect,

^^v.5sÜ^^g serenggani (jav. s^nggani;

in de sri tandjoeng vindt

men sr^nggani in plaats van s^nggani

maar in debet, van weer klinken, T.), soort

van muziekinstrument, — [C.].

«.-SsJC- y^ seronggong, dwarsgangen in

mijnen.
c
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J^ yw serngam, in menigte op eene plaats

^ voorhanden, van haar, bv. in den

oksel, den neus; van kleine beesten, zooals

bv. mieren op suiker.

(^ ^ ^.vw 9 zorgeloos, nalatig.

^ C ^ ^,vsi sarpa, benk., een' gast Inj de deur'

verwelkomen.— [C] ; z. sapa (T.).

C^ j^ ^^u I. serap, van een vocht ingedrongen

o[ ingetrokken in een ander lichaam,

bv. in den grond, in vloeipapier of dergelijke

(jav. serep, T.); s. mes^ra, ook van een^

vriend intiem.

^ II., batav., rood. — [C] ; nieiijerepin

(uit 't bal., T.), i^mdLÏiA polsen bv. hem door

een ander vragen, of hij komen vs^il. —
[T.]; uithooren (B.).

C ^y ,^ serip, boordsel aan de buitenzijde

van een kleed.
VJJ

(^^3 yw sereppa, redelijk in prijs; de)(-

voorkeur geven aan; begunstigen.

[G.].

^ i^2>^«? v^ serepet, batav. (bal., 1.), donker,

duister. — [B.].

<X. i Y^ serpeh, van een stuk van een geheel

afgebroken, zooals bv. eene tak van

een^ boom brak, van een^ tand een stuk kwijt

zijn (vgl. sapih III en s^rapih, T.). —
z. tjompis.

C . *i Y^ I., menjerak, iets, dat verkeerd

(tuitvormig) opgerold is, inz. een

matten zeil gedeeltelijk weder losrollen, om

het daarna behoorlijk op te rollen, opgerolde

dingen een weinig losrollen, zooals bv. een

opgerold zeil, om het daardoor overal gelijk

dik te krijgen (in *i handsch. van v. d. W. als

twee verschillende woorden behandeld, T.).

II. serak, naam eener soort van uil.

III., van de stem heesch; schor.

C *^

Y^ serok, maat voor padie bij het

opschuren, van boombast of in den

vorm eener mand, houdende 10 gantang;

bagei s. di entak, spottend van korte en

dikke personen.

LL5^ wvj serik, afgeschrikt, door ondervon-

den tegenspoed of moeielijkheid.

L^Jx^ ^/^ serkap, kegelvormige korf, dien

men over iets levends zet, bv.

over een broeisel jonge kippen, ook om

visch te vangen; menjerkap, vangen, door

er iets hols, bv. de hand, op te leggen,

bv. een kip, een' vlinder (in "t handsch.

als twee verschillende woorden behandeld

en 't werkw. voorop gezet, T.).

C^ aJ> y^ serkoep, stolp (hol verheven

deksel); nieiijerkoep , met eene

stolp of iets dergelijks, bv. met een* hoed,

bedekken; stolpen.

JO >*vM serkah, van dingen, die aan elkan-

der vastzaten, zooals bv. twee takken

van een* boom uit elkander gescheurd, zoodat

er eene spleet ontstaan is,
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. J> ^ , meiderkai, fijne drooge dingen, bv.

gestampte suiker afzonderen het fijne-

re gedeelte van het grovere, hetzij door zif-

ten of door wannen; door een* uitgespannen

doek zeven; builen.— z. ajak en tinting.

) ,u^ sorg'a— skr. sw a rga—, hemel van

Indra; verblijfvan goden en vergoodde

e/

stervelingen; verblijf der zaligen.

/.t)c3 Y^ Y^' pers., verstomd, beteuterd,

verbaasd.

i 03 Y^ ' Bienjergap, onvoorziens overval-

len; onverwachts bij iemand komen

(vgl bal. sagr^p, T.).

^ K-5 Y^ ' **^* sargal, batav., grof dik louw

van ramé, groffer dan tali kam-

bodja.— [H.].

r-T-
serg^ani, uitstekend boven anderen

van hetzelfde soort; zich groot voor-

doend.

^̂ y/^ , m^njerg^ab , verschrikken, hetzij in

ernst of in scherts, dooreen plotseling

geluid of door plotselinge gebaren; aangrau-

wen; aansnauwen (z. g^rtal^ en g^ra); hard

en plotseling aanspreken, al ware het slechts

met een ongeartikuleerd geluid zoodat de

aangesprokene er van kan schrikken of

ontstellen; doen schrikken op die wijze;

aansnauwen zonder woorden. — z. h^rdak

en t^ngking.

¥: \ yM4 serol, los, afzonderlijk, geen geheel

uitmakend, niet samenhangend, niet

verbonden.— [Ci.].

"K- ij yMsi serloiig, moeras; modderkuil. —^
[q.

<X-J ^<^ seriah, uitblinkend; duidelijk zicht-

baar, d. i. door niets bedekt of

verduisterd.

r^ seram, zich samentrekkend, zooals

bv. de huid van koude; van de haren

te berge rijzend; ijzend, rillend; s. köèlit,

kippevel; ganzevel; s. köékoe, van een vocht

temperatuur, waarbij de daarin gestoken top-

pen der vingers nog eenige koude gevoelen

(z. sOêwam).

^ ^ ^Aw serem, batav., de oogen dicht doen,

van angst. — [B.].

{^^^^ys^ Y^g
serambi, galerij; stoep; voorportaal.

^ mj^ Y^ sirambang,: sirabang.— [N.].

i-A/O ^A^ serombong, aanzetstuk, zooals bv.

koperen pooten of rollen aan een

meubel, een houten been aan een stomp;

verlengstuk; verlengstuk van iets hols, bv.

een fluit, een ijzeren schoorsteen; menje-

romboiig^, iets hols verlengen met een

verlengstuk.

^*%*A/0 ^AM serembau, soort van spel; menje-

remban, eenige voorwerpen (bv.

stukken geld) op den rug van de hand leggen,
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ze dan opwerpen en met dezelfde hand weder

vangen, en omgekeerd, d. i. ze ili de hand

leggen en met den rug van die hand weder

opvangen.

^ cKa/0 ^v^ , diserambahin, batav., gelijk-

gesteld worden, vergeleken ivor-

den, — [B.]; jav. njramhahi, zich over

iels verspreiden, enz. (T.).

cX./^ V^ ' ^eer, lang: lang van duur, bestendig.

i Q
,

>fl ^/^ serempoe (over de geheele lengte) ,

alleen in lóênas s., rechte kiel

van voren tot achteren, zonder klossen

(tak ah) op de uiteinden.

^cXil/O^/w. nienjerèmpèd, balav. (jav.),

rakelings langs iets gaan, langs

den wal varen van een vaartuig. — [T.].

fL.sL^ ^/^ I. serampang^, werktuig met tanden,

om te steken of te werpen; vork;

elgcr; nienjerampaiig:, met eene s. steken

of werpen enz.

II., ha tav. , met een stok ofknuppel slaan.—
[B.].

^ (, Q«Ü/0 y\sj I- serempak, beperkt in

ruimte.— [C.].

II., op denzelfden tijd aankomen.

i_ Q o>o y^ serampok, z. o. sampok.

^.^.ii/0 ^A^ serampin, afval van het merg

der sagO'palmboomen , na de uit-

persing.

<Xa^ y^ serampah, z. sampah.

\^2;y3 ^AM9 menjeranta, overat rondloopen, hv.

in eene stad; afloopen, bv. de deuren,

de winkels en dergelijke; menjeraiitaken,

alom verkondigen, bv. een bevel; alom

hekend maken, bv. een bevel, een persoon,

X v^^ ^^si serenta (en serta), batav., met;

benevens; toen; zoodra, — [B.].

(en, minder goed g^rantang), me-

njerantang:, een standje maken aan
ctr'

iemand.

^ /^ v.is;x> yjsj ,
pajon^ sirandjana, w.

sum., een staatsie pajmg, —
[N.].

'ty^J^
serendjang;, pal op dezelfde

plaats, zooals bv. een schild-

wacht; vrij rechtop staand, zonder tegen

iets geleund te zijn; vrij in de hoogte ste-

kend, zooals bv. een mast; overeind staan.

^*^-^ )c\-i yjsi sereiidajan, beter selanda*

jan.

pers. (w-^,43J^cXJy^ serendib

en ^^j> tXi }^—

,

naam van een'

berg op Ceylon, de Adams-piek genaamd;

het eiland Ceylon zelf.— z, sailan.

LHJcX-i yjü serindit, naam eener kleine

soort papegaaien (vgl. s alln -

dit, T.).

C jLi yvu serandang, z. onder sandang.-> vw
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i^iXj ^^g serendang, naam van een' zoet-

^ water-visclh

ccXJ ^>w serandoen?, z.ondersandoengL

p (A-i y^ seroendlng, «oor^ van sambal

pcXJ %A^ serinding:, z. s^rïding II.

CcXJ yw serondong:, soort van zahnet,

^ om garnalen te vangen, dat men

in eene voorover gebogen houding voor

zich heen douwt;— ^serondong, w. sum.,

zich met het hoofd ergens doorwerken, zooals

door een pagger enz., los en slordig om het

lijf zetten van de kleeding; serondong* bo-

Jong^, een trotsche theatrale gang.— serondo

bojo, w. sum., slordig gekleed zijn (moge-

lijk is dit of het voorgaande fautief). —
[N.].

ClXJ y^ serendeng (vgl sen deng ),^?iaar

^^ de ééne zijde overhellen ^ zooals

bv. een vaartuig, een gebouw, eene om-

gestolpte mand, die op de ééne zijde

onderschraagd wordt, een persoon en der-

gelijke.— z. tjondong en sïngit.

iiiXJ Y^ serendah (van rendah), naam

eener soort van pisang,

(_CcXJ yM4 I' serindai, soort ydM spook, dat

de kramende vrouwen plaagt.

II., van loonen welluidend; liefelijk.

m Y^ sarwa — skr. sarwwa — , al; ge-

heel; voltallig; staat gew. pleon. met

sekalian tesamen; toehan s. s^kélïan

'alam, of 'alam sekalian, de Heer aller

werelden.

#)j^, cypres.

0\ %*w serau, van geweven stoffen los,

iK y^, menjerof, luidkeels roepen; luidkeels

introepen; luidkeels aanroepen;' be-

zweren ^ bannen een geest; kalim a s.,

interj. van uitroeping; penjercë, peseröê en

dit in plaats van perserfiê, afstand, waarop

men iemand luidkeels kan roepen.

oS #v ^A^ sarawadi, z. s^rcêdi.

/ c /

Z5 |K ^^t4 , nom. un. van 5^.

L1U#) ^/W sercêvilt, z. roêwit.

serödja — skr. sarodja — wa-

terlelie, lotus — ook: teratai;

b a dj o e s., soort van vrouwenrokje zonder

mouwen; kelopak s., soort van metalen

onderzetsel met voet voor glazen, kommen

en dergelijke.

"^ ó $\ yf^ serffida (wijz. van söêda?):

s^rangkak.

O $\ vvu , menjercèdi (vgl. sardi, T.), edelge-

steenten slijpen (jav. sarawadi,T.).

^/^ , pers., vorst; heer.

J^J-
:> /

\ #s ^^y Ctt j^r^5 vreugde f blijdschap; vro-

lijkheid.
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-X.
X|K ^,^ sirwkan, w. suni., een viscli

met roode schubben.— [N.].

"^ r^ ^ r^ seröêkan ,
bala v. , waterlei-

ding.- [B.].

'ê^j^ seröèling, z. söêling II. 2t". soort

van pijp (blaasinlr.) van bamboes

met een gat aan den rand van bel boven-

einde, dat met een blad of stuk papier

omwonden wordt en zoo als mondstuk

dient. — z. bangsi.

^ /•! #) >AA^ sercèni, benk., schermen, — [C.].

/ ->
#)

^/vsj ï. 'seröênai — pers. ^j^ — soort

van klarinet van bout, van boven

in eene soort van scboteltje (kjêper) uit-

loopend, waarin bet mondstuk (pïpit),

bestaande uit twee tegen elkamler gelegde

stukjes van een lontar- of minder goed,

llengkcfiwang-blad, bevestigd wordt.

II., naam eener bloemdragende beester —

ebrysantbemum Roxburgii; wallastonia. —

Er zijn twee soorten: s. darat en s. laoet.

/ C #j ^/w seröi, van gezwellen eenigszins

geslonken, — z. s^roh.

^ A-^ ^ ^^ seröjong, batav. (uit 't bal,

T.), slingerend loopen, wagge-

len,— [B.]; serojongaii of serajongr-sero-

jong, slingeren als een beschonkene (H.);

waggelen van een zwaar gewonde (T.).

2J ^^vü, meiijerahkeii, overgeven, overhandi-

gen; ter hand stellen, toevertrouwen;

^y^

berserah berkehendak hati, eetie zaak

aan een* ander toevertrouwen, maar toch

zijn eigen wil hebhen (z. ook onder bcêwah).

25 Y^j^
seroh, van een gezwel geheel geslon-

ken, — z. seröi.

r C ^Aj^ serai, naam eener soort van gras —
citroengras, andropogon scboenanlbus;

s. gadjab, naam eener soort van zeer

hoog gras.

/ C ^f^ L, serï, bepaling door het een of ander

kansspel, betzij door bet trekken van

strootjes, door bel gooien van dobbelsteenen,

door bet trekken van kaarten en dergelijke,

om bv. te zien wie bet eerst iets doet, wie

bij een spel bij elkander komen en dergelijke.

II., skr. srï, U schoone van \eis\*t fijne

van iets; '/ wezenlijke van iets; *t zoete

van iets, bv. de zoete zelfstandigheid in

bloemen enz., waaruit de bijen den honig

bereiden; *i welriekende van iets; quintes-

sens; voedende heslanddeelen van het voedsel;

protoïne; (v^*a^, T.), de serï nemen uit

iets, zooals de bijen den honig uit de

bloemen (vgl. sering IV., T.); s. möêka,

glans of luister van het aangezicht; toover-

middel, waardoor die luister verkregen wordt;

naam eener versnapering; s. göênoeng,

schoonheid of glans der bergen, d. i. bergen,

in de verte gezien, zoodat men nog geene

hoornen kan onderscheiden (het tegenover-

gestelde daarvan is s. pantai, schoonheid
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van het strand, die men eerst ontwaart,

wanneer men tot op een* korten afstand

genaderd is); orang s. göênoeng, temawrf,

die zich op een afstand goed voordoet; orang

s. pantai, iemand die zich van nabij goed

voordoet: s. padoeka {de glans der schoe-

nen), voorzetsel vóór den titel van regerende

vorsten, bv. Soeltan. Men zegt echter

beter: padoeka s^rï Soeltan {de schoenen

van den doorluchtigen Sultan); s. astana >

het midden van een vorstelijk huis, dat de

vier tïjang s. gevormd wordt; s. sekara

{glans of luister der bloemen), een schoon-

heids-epitlieton; s. kaja, 1^ soort van zoete

vla; 2°.: d^lïma s. k.; §. dadoe, verb. van

§oldadoe; s. dëwa, naam eener plant, die,

met kalk fijn gewreven, tegen een soort

van uitslag, badi genoemd, gebruikt wordt.

III., van alle soorten van wedstrijd niet

gewonnen of verloren; onbeslist; gelijk;

kamp op; gelijk op; berseri, kruis- of- munt,

of een dergelijk spel, met twee voorwerpen

spelen, inz. bij kinderspelen, om te zien,

wie begint of een ander voordeel bij het

spel heeft.— Die uitdrukking heeft waar-

schijnlijk haren oorsprong te danken aan

de omstandigheid, dat de twee voorwerpen

veelal op denzelfden kant vallen, als wan-

neer het kamp op is (z. baloei).— Njai

S?ri, batav. (bal., T.), Ceres, de Godin

der rijstvelden. — [B.].

(^y^ serija, z. tj^rïja.

/ c j>

-pers.—, Syrische taal, syrische.

/•i #iO ^M serïjawan, benaming der spruw

van volwassen personen (z. pandai

en göêwam). — * batav. = soempoeng-

iedoeng sriawan, als alleen het been is

overgebleven; zoo ook moeloet sriawan,

oetjoes sriawan, als ten gevolge van

dysenterie de darmen wegraken, althans

ten deele. — [H.] ; *t gebruik van dit woord

bij Homan is duister; U. v. Eijsinga heeft

spruw en scheurbuik, en Hasskarl, bl. 24,

80, alleen scheurbuik, en deze bet. past 't

best op de plaatsen, waarin ik 't woord

heb aangetroffen; bv. oebat serijawan

pada moeloet ataw dari dalam p^roet

enz.; oebat serijawan anak-anak atau

orang toewa pada moeloetnja kalau

ada poetih ataw mèrah m^l^poeb

pada moeloetnja enz. — [T.].

. J\j /C yvu seri balai (en serbalai), ver-

hevenst gedeelte eener balai,

waar de notabelen zitten (z. balai, T.).

^C^A-J Y^, mensrèbètan, batav. (bal,

T.), te lang, van een kleeding-

stuk, dat den grond raakt of waar men op

trapt.

^3)^ / C yw seri dadoe, z. onder s^rï II.
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C:cX-> >-vü I- seriding, naam van een*

^•^ zoutwatervisch.

II. en serindin^, scherpe kant van iets

(vgl. sïding II, T.).

f CcX-> yjü ' ^* ^^^^** dj^roedjoe, is door

V. d. W. overgeslagen.

^•> yvsi j rustbed; troon; komnklijhe zetel;'

^ koninklijke waardigheid.

-^ ) 1 /C ^AM serï rama, z. onder serïll.

en serama.

x-C^^ y^ sarïring (van iring, T.), w.

^^
suni., achter elkander hopen,

zooals de inlanders doen. — [N.].

y

• j ^/wy :» *^*^'? vlug 9 gezwind; onverwijld,

'^
haastig; spoedig; versneld,

f -.Jb Y^ seringai, gezichten trekken, zooals

bv. de apen. — z. k^seli.

jV>o ^vii serigala en serïkala— skr. cr^-

gala en cr^kala —, jakhals,

soort van vos.

)f^Jso ^^ (vgl. soegira, ï.), sarig'O ==

)X^; sarigolali ang, /ma.^/ u

ii;a^ — [N.].

-x-^ »%.-.> Y^ I. soeriaii, veelal serëan, batav.,

sergeant, — [B.].

IL, naam van een' boom.

MAL.-NEDERL. WOORDENBOEK. DEEL II.

-X-

^ i iL.Jo ^A^ sirïnak, w. sum., schichtig,-

[N.]; vgl. b^rirïnak (T.).

.) ^sj4 seriwa (v. d. W. leid dit of van

srï, skr., glans, luister en wa, de

arm!), een woord in den titel van den

Bendahara, die voluit is Dato b(?nda-

hara s^rïwa radja of padoeka radja;

s. wangsa, een ander titel, die aan

geen bijzonder ambt verbonden is.

C ^ Lajulaju sesapoe, batav., bezem, —
[B.]. z. sapoe.

v.^^^A»/s^ sesawi, z. sawi II.

^^^^^/vAwwvu sessab en sessap, naam van een*

boom.

\^^^ysjsj>^/j4 I. sessat, niet op den rechten weg,

van den rechten weg; verdwaald,

afgedwaald; dwalend, dolend; bersessat,

in dwaling verkeeren,

*ll,, mati seset, batav., een zelfmoord

begaan. — [H.].

J\/t^is\^ sastera — skr. cast ra —, schrift,

letter, letteren; wetenschap; godsdiens-

tige instellingen.

/j r ) JCm^aaj sasterawan — skr. gastra-

wan—, in geheime wetenschap-

pen bedreven; hexenmeester; waarzegger,

astroloog.

y\j^^j^ I., menjessar, zachtjes van plaats

veranderen, van eene krijgsbende eene

16
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andere positie innemen; znebijes naar eene

andere plaats schuiven: dingeii;, die in

beweegbare ringen bangen, zooals bv. gor-

dijnen verschuiven; open- of dicht schuiven.

II. sessar, niet wel bij 't hoofd ^ Cfetrou-

hleerd,

^ C^,w*^^ 1 menjesep, l)ataY., kruipen, ergens

onder als slangen , hagedissen enz.

(jav. soesoep, noesoep; soend. SQsep).—
[T.].

L Üaxxajü sessali, 7iauw, enz., niet ivijd

genoeg; van eene menigte beperkt

in ruimte; dicht bijeen; opeen ^fedrotigen;

beklemd, benamvd, nauw enz,

Kau^iA-U) iiienjessal, berouw hebhen; berouw

gevoelen (bet. eigent.: iemand verwij-

ten doen en menjessalken diri, berouw

hebben, zich zelf verwijten doen; T.).

i^^llJ ) 4AWSVJ scsoewatoe, z. soewaioe.

C. ) 4^w%/w seseorang* — smir. van seö-

^ rang-S — , iedereen, een iegelijk.

^ / . t j: 4^wvw . kcmisesoan , bata v. , soort

vlieg, azende opjonge spinnen,—
[B.]; z. kalisasoewan; uit de plaatsing van

dit woord alhier ziet men ten duidelijkste,

hoe lastig 't gebruik van dit Woordenboek

zal zijn (T.).

<XiU/vgj menjfssah, slaan met iets duns en

buigzaams, bv. met eene roede, een

end touw, een' rotting of dei gelijke; eene

vrouw ter dcge beslapen — ; wascbgoed

slaan op iets hards, om het te zuiveren;

geeselen; slaan zulke dingen tegen harde

voorwerpen, zoodat zij zich buigen of plooien,

voorn, stoffen slaan op eene plank of een'

steen, om ze op die wijze te zuiveren, zooals

de ind. wasschers doen; papan penJQssah

kain, wasch-plank; kelar-2, p. p. k., de

insnijdingen en verhevenheden dwars over

zoodanige wasch-plank.

,*o 4.^Aw^;w soesoeliöènan en, bij smtr.

scênan (in hik. en poëzie),

titel van sommige jav. vorsten van vroegeren

tijd, thans alleen nog van den keizer van

Soerakarla; z. ook onder srênan.

)f / wAAy^\M , anale sesijan, men., leerling

(bat. sisean; vorbast. van skr.

cisya).-[T.].

25 \ vJa^M? soort eener meest wit, geel, rood

en groen gestreepte half zijden half

katoenen stof, die voor behangsels, broeken

en dergelijken gebruikt wordt,

c y

^ vyj.^ , oppervlakte (geom.); terras; plat dak,

^^ dek van een vaartuig; eene mal. verb.

voor de 5 en 4 bet. is söêtoh.

^yjjuLi. schrift; lijn; schrijven; op den grond

smijten.

t^ \, plat uitgestrekt.
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y yy
io^^j^, gelukzaligheid; ook gebruikt als

praedicaat van een' vorst.

)v.-Xaa^, het hoesten; hoest.

c y

l\j(.aj^ 1
geluk; — met pliir. Ss^u^), goed

voorteeken.

y c y

)(LX-51.w, dual. van het voorgaande;

^)j<a/^S\, de twee goede voortee-

kens, d. z. de planeten Jupiter en Venus.

y Q y

ÖCX-^^^ nom. pr. f.

<kj>(\x^^^ naam eener plaats in Arabie;

^
nom. pr. fem.; mal. verb. sa'-

dïjah.

c> 5^AAJ plur. van cX^i;^.

g ^ énX^g » ,9e/t//c; gelukzaligheid; nom. pr. f.

25 Jy É.A/ sa'oedali en saöDdali, verb. van
^ 9 ^

2^ Jft^^AM •

/

iX^JL/^y gelukkig; voorspoedig; fortuinlijk;

gelukkige enz,; mal. verb.: satd.

ÖCXa^a^j fem. van het voorgaande; ook

^ nom. pr. f.; mal. verb.: sa'idah en

saïdah.

I. sang, het door snuiten uit den neusc
verwijderen; s. s^b§lah, eene neusgat

met een* vinger dicht houdende.

II., eene soort van praedicaat, dat voor

titels of namen van goden of verheven

personen, ook van dieren, voorn, uit de

fabelleer, geplaatst en veel overeenkomst

schijnt te hebben met baginda; s. jang,

de gelukzalige God; s. nata de gelukzalige

gebieder; s. agoeng, de voornaamste geluk-

zalige; s. harimau, de tijger als fabelheld;

s. g a dj ah ^ de olifant als fabelheld; per-

sang^an, het sang-geslacht, geslachtsnaam

der oorspronkelijke bewoners van het eiland

Bintan, omdat hunne hoofden het praedicaat

sang voeren.

m^/j^ sing*, van het gelaat frissche, levendige

kleur,

S'

VJi,\u 1 z. onder sangoe III.

^.-^VJiLaa^ seiijadja en senghadja, wil; voor-

(

•

^' nemen; opzet; willens; opzettelijk;

meiijengadja, met opzet verriehlen; op het

oog hebben,— z. sadja.

VjiL^^ sangadji (in hik. en poëzie) —
smst. van sang en a dj i (jav., T.)—

vorst; regeerder.

U \ vJiLw seiigarat, naam van een' zoet-

water-visch,

X^vu seiigngat, angel van een dier;

menjengat, steken met den angel

peiijengngat, ivesp. — z. p^nj^ngngat.

^ i^^yJi^Mt-, sengngitan, batav. (uit 't bal.,

T.)^ wrevelig zijn. — [B.].

16*
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^ ^U^s^ sengngir en s. g:adoeng, batav.,

benamingen, van twee m angga -

soorten. — [B.].

2S ^JLsM sangrai! , z. sanggerah.

-)(• / kskJcw sangsi, batav., (wijfelzinnigheid,

van iemand die niet weet wat

j

bij wil, op twee gedacliten binkt. — [H.].

V.Aw*iLw sangsara — skr. sangsara, —
moeielijkheid^ neteligheid; verlegen-

heid; verdrietigheid; kwelling; plaag; pijn;

leed; marteling; nieiijangsara, eene moeie-

lijkheid enz. aandoen aan iemand, kwellen,

plagen, martelen,

K^ e>^^^"^^ sangsit, batav. (bal), zeker ge-

vleugeld insehtje, dat de kippen

in de aars zoude kruipen en ze doet

kwijnen.— [T.].

ir^\M»Ji^u sengsat, van kleeding opge-

schort, opgegord, opgehouden tot

boven toe.

^ i^w^ÜAM sangsang, kasangsaiig, nieigang-

sang, batav. (jav., T.), overdwars

in den weg of in het water liggen; aan iets

blijven hangen of vast zitten. — [B.],

plLMKji-M^ songsang en sonsang, het onderste

naar boven gekeerd, het bovenste naar

beneden gekeerd, het voorste naar achteren

gekeerd; tegen den draad; menjongsang, zich

tegen iets, dat in beweging is, in bewegen, bv.

tegen den wind of stroom; djalan (b^rdja-

lan, T.) m., op de handen gaan, met de

beenen naar boven (z. ook onder aoer, T.).

i^^jsil^ I. (en sonsong), menjongsong,

iets te gemoet gaan; zich tegen

iets in bewegen; tegen iets, bv. den vijand,

in loopen; s. baroes, naam eener eetbare

zoutwater-slak, die, op een blad of ander

stukje drijvend vuil gezeten en bare pooten

als riemen gebruikende, tegen den stroom

opwerkt, s. kalak, van eene menigte voor-

werpen naar alle richtingen op een* hoop

op elkander liggen; van sommige boutsoor-

ten naar alle kanten vezelig zijn, zoodat

men, hoe men ook schave, altijd tegen

den draad schaaft. — ^^ sonsong, w. sum.,

het achterste voren: sonsong röènoet.

z. c^^^.-[N.].

^11., jav., zonnescherm. —r [C.].

i^Mit^u songseng, versiersel met goud- of

zilverschuim.

i^MsJi^^ (en senseng), nienjengseng, klee-

dingstukken korter maken; opstroo-

pen, opschorten; ophalen; opligten; omkrullen

en zoo den binnenkant laten zien, zooals bv.

de lippen; fadjar menjenseng, rfe rfagferaacf

breekt aan, aanbrekende dageraad.

j ^^S./j^ sangsakerta — skr. sang-

skr^ta— de heilige taal der

Hindoes, het sanskrit (dat dit woord te

Rijouw in zwang zou zijn, zonder ingevoerd

te zijn door dezen of genen Europeaan, is
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zeer onwaarschijnlijk, door Tiet zelfs op

Bali' niet bekend is; in de geschriften der

Mal. komt het ook niet voor; z. ^cioJ', T.).

^>M^.iLvg saiig:saiii, jav., herL— [C.].

^ / ^A^it/w I- sengsai, benk., radeloos,

builen zich zelven, — [C.]; w.

sum., verward van gedachlen; half gek zijn;

dwalen. — [N.].

IL, — oorspr. chin. — gelefferde priester;

arts.

-)^ ^JLs^ seiio'iig'oiig, soek., = sQngngau,

^^ SlJi/s^j ^ z. onder sangoe 111.

i>Ot-5lA^> seng^engkang', naam eener soort

van zwaluw.

Liis-^Lvu I. sangka— skr. -angka— ver-

moeden; verbeelding; ivaan; argwaan;

verdenking; onderstelling; lil eiijangka, ver-

moeden hebben of voeden; wanen; argwanen;

vermoeden; verdenken; onderstellen; s. jang

i^goh, vast vermoeden; morele overtuiging.

IL (skr. cangkha, T.), naam eener ^oor/

van groote zeeschelp — zeehoren; vader

Noachs schelp, chama gigas. — De Hindoes

gebruiken haar, om er plengollers mede te

doen, of om er op te blazen, waartoe er

een gat in gemaakt wordt. In de poëzie

is ieder held van cene sangka voorzien;

horen (instr.); s. kala (dit kala is misschien

een samentrekking van 't skr. kalaba, strijd.

zoodat de tijd er oorspronkelijk niets mede te

maken heeft, T.), de horen des tijds, die op

den dag der opstanding zal geblazen worden.

IIL, w. sum., de steel van dissels, bijlen,

patjols of dergelijke gereedschappen (voor

hamers wordt het niet gebruikt). — [N.] ;

slecht gehoord in plaats van sangkar uit-

spraak van JCftAw (T.).

L
,

-^>wjrAja sangkoe, soort van kom van metaal,

zonder voet of rand.

^ 0\ó uJ^AM siiigkadoe, w. sum., eene soort

van fluit.— [N.].

l;* J \ vjL-jLv^i sengkaroet, samengeslrengeld,

dooreengevlochten [zooals bv.

rankende gewassen].

-X- Jbiil/vu scngkala (jav., T.), tijdstip;

datum.— [C.].

/. JoJt/Ui sengkalan, z. onder anak (bl.

127 rechts beneden).

^ {^^^„yS\,JL^j^ sengkab, soort van harpoen;

soort van val of sirop voor

beesten of vogels. — [C.].

^..,x^K,ii.,vJ ? menjoengkoeb, bedekken met

iets hols; overstulpen; menjoeng-

koeb d^ngngan pinggan, met een bord

bedekken; soengkoeban, eene soort korf

waaronder men een kool vuur met rookwerk

maakt en waarop men kleederen hangt om

ze te berooken; penjoengkoeb, gereedschap,

waarmede men iets overstolpt, stolp.
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{^^^^.ySsji../^ singkab, w. sum., lot aan toe;

vol; singkablah sembilan boelan,

volle negen maanden; sin^^kablab toedjoh

^ harl, volle zeven dagen. — [N.].

i^;>N>OtA^> sangkoet, ergens aan blijven

hangen, haken, vaslzilien, gehecht

zijn; aanhangen^ aankleven; haperen, blijven

steken (in het spreken of lezen); waaraan

iets blijft hangen enz., haak; belemmering,

verhindering; letsel.

•H^ O^i^'^ saiigkct, batav. (uit ^ bal.,

T.), sangkëtan, haak.— [B.].

^ \j>^C>OtAU soengkit, w. sum., ergens een

gat in maken met een mes of

andere spits of snijdend werktuig. — [N.].

\^j^^;ySsJ3iUjsè , nicnjongkit, me/ bloemen doorwe-

ven, borduren (jav. songket, T.).

^>A^Jtvi singkat, te kort van alles (zal

wel 't zelfde zijn als sengkat, T.).

i,2ySs.ji.A^ I. sengkat (z. singkat I, T.),

kort; te kort; van kleederen enz.

niet lang of niet lang genoeg nederhangend;

van iemand bevattingsvermogen te kort;

dj a la n s., een korte weg, d. i. een weg, die

niet om is; kaki jang s., een been, dat

te kort is, d. i. korter dan het andere.

IL, naam van een* zoetwater-visch.

-5s-5Lv^ L sangkar, kooi.j
#11., middellijn; breedte. — [C.].

III., 2,. sangka III,

J

yjsjK^ I. sangkoer, bajonet.

*U., batav., uit 't bal, naam aan staart-

looze hoenders gegeven.— [T.].

^.5vJ>tAM sengkar, dekbalk; roeibank; (vgl.

sangkal. T.) böêkoe s., klamp op

de planken van den romp van een vaartuig,

waarop de s. rust. Op dé mal. vaartuigen

is die gewoonlijk niet vastgespijkerd, maar

uit de plank uitgehouwen; naam vaneen*

zoutwater-visch.

„^ót.A.g I. songkor, voorover vallen dat

het hoofd den grond raakt, zich op

die wijze voorover buigen, zich op die wijze

neder buigen; zich krommen; menjongkor,

voorover vallen enz.; zich voorover vallende

enz. voort bewegen; op die wijze visschen,

door een net met een^ langen zak vóór

zich voort te duwen, voorn, om garnalen

te vangen; wroeten, zooals een varken, met

den kop ter aarde gebogen; visschen zooals

hiervoren; opwroeten, zooals een varken enz.;

het hoofd met den nagel van den duim of

een' ander vinger als hel ware opwroelen, van

het voorhoofd naar achteren (wanneer het

hoofd j^ukt; de nagel is hier met den snuit

van een varken vergeleken); m. Icètoet,

in voorover gebogen stelling de kriiccn van

iemand omvatten.

*II., soek., = d^ngkoer.

S^JUMf nienjingkoer, zijwaarts (naar

de met den arm correspondee-
J
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rende zijde) houwen of sleken (vgl. ouder

sepaV, T.).

>sJt/^ l.> nifjijiiigkir, op zijde of uil den

weg zetten. — 2". van eeii' haan

zijn hof maken aan eene hen , door met de

hem eigen complhnenlen dicht langs haar

heen (e gaan; zijn hof maken aan eene

vrouw, door zich in liare nahijheid te

vertoonen, hetzij in mooie kleerou of met

iets anders, dat hare oplettendheid op hem

gaande maakt; van een vaartuig dicht

voorbij zeilen (een ander vaartuig):, zonder

de gewone heleefdheden in acht te nemen.

][., halav. (uit "'t soend., T.), verwijder

u, boo%e geest l — siiigkïrii», verbergen,

achterwege houden. — [B.].

I. seii^kang^ dwarsboom.^ dwars-

fjalk; sluitboom^ slagboom; gren-

delboom [hetzij, om den doorgang door iels

(weg, rivier, poort enz.), of het wijken

van iels (deur, luik, wand enz.) te helelten,

dan wel om twee lichamen van elkander

te scheiden] ; dwarsstaaf, om twee lichamen,

hv. de wanden van eene goot of van den

platten kiel van een vaartuig, van elkander

te houden; spaak van een wiel; kruis, hv.

in eene vlag, een wapen, als ordeteeken

enz., doch niet een kruis, om er misdadigers

aan te hevestigen (p^nd^ppang). Voorde

het. gi endelboom is aan te merken , dat de

strop, ring, klamp of iets anders, waardoor

hij loopt, aan de deur, het luik, het wand

enz. hevestigd is; iiienjeiig^kan^, afsluiten

door eene s, weg, rivier, poort enz.; bevestigen

door een' s., deur, luik, wand enz.; scheiden

door eene s. hv. boven- en onderkaak van

een paard door het gebit; van elkander

houden door eene s., door een s. afsluiten;

s. b^rhadjang, kruis , zooals hv. het

Maltezer-kruis; s. sotong, kruis van twee

slokken, waaraan de inktvisch uitgespreid

en gedroogd wordt; kruisstuiiing; töêlang

ïkan t^rsengkang pada lëher, een iu*5c/i-

graat zat dwars in den hals,

IL, al wat fusschen twee lichamen ge-

plaatst wordt, het eene zoowel rakende als

het andere, om die twee lichamen uit elkan-

der te houden, zooals bv. een balk tusschen

de twee tegenover staande wanden eener

groeve, een stuk hout tusschen een geopend

venster en de vensterkozijn, om te beletten,

dat het venster dicht sla (z. I en III, T.);

SflpHgkang, dwarsboom enz., spec. ter slui-

tuig van deuren vensters en dergelijke,

gaande door een' haak, oog, strop of iets

dergelijks, dat aan een deur enz. vastzit

(vgl. sQiigk^lang, T.).

III., dwarstuk, ivaardoor twee dingen uit

elkander gehouden worden, zooals hv. twee

balken door een' dwarsbalk, eene stang

(rijk.) door het mondstuk (de redactie van

deze 3 nommers laat nog al wat te wenschen
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over; men zou dit woordenboek geheel

moeten afschrijven, om er een bruikbaar

handboek van te maken, T.),

ii.J>sjt,AAj sengkang, van de beenen van

twee beenige wezens uitgespreid

en een er van opgelicht,

C Qj^sitA^ soeiigkap, van dingen, die op

iets anders vastgemaakt (vast-

gelijmd, vastgespijkerd enz.) of vastgegroeid

(bv. de nagels) zijn loslaten, losspringen,

C QJKJtAAJ soengkoep, z. soengkoeb.

C QJKAaaj, menjingkap, open doen een

gordijn, openslaan een boek,

oplichten een kleed. — z. sëlak.

L-Jl-'^OC^ sangkak, belet, verhinderd;

menjang'kak , beletten, verhin-

deren iemand of iels.

t a-5sit>w, menjengkak, den buik druk-

kende naar boven wrijven, om

bv. winden te verdrijven, eene lichaams-

vrucht, die gezakt is, weder naar boven

te duwen.

L_ aJ>^itAJu songkok, hoofdbedekking, die

niet, zooals een hoofddoek of

tulband, om het hoofd gewonden wordt, pet,

hoed, kalot^ schako.

/JUJL/^ I., menjaiigkal, loochenen, ontkennen.

II.. z. sangka III.

, jüL-5i.^M I. sangkil, eene plaats bereikt heb-

bend, zoöals bv. een vaartuig, dat

niet afgedreven is ; van een* kogel het doel

bereikt hebbend, al heeft hij bv. slechts den

kogelvang bereikt; raak; niet mis,

iflL, batav. (uit 't bal., T.), z. èngklèk.

IIL, having the leeth an edge. — [C.].

/JSJfL/j^ sengkal, dwarsbalken van het eene

naar het andere boord; waarop

het dek komt of de roeiers zillen (vgl.

sangkar, T.).

/J^LJLajj sengkoel, voor den toestand van

de maag, waarin zij een gevoel van

opgevuld zijn of benauwdheid veroorzaakt. —
s. rasa hati.

/Ja-i^ü , nienjoengkal , uiiwroeten; soeng-

kal tadjak, ploegijzer.

rjaJij^, menjingkil, vast omgorden het

middel met een* betrekkelijk dunnen

gordel; tali singkil, om den inhoud van

den buik naar beneden te drukken, zooals

zwangere en kramende vrouwen doen.

/JlJiuy sengkol, z. d eng kol.

^jisjt^wsengkela— skr. s^r^ngkhala—
,

hand' of voetboei; nieiijengkela,

in een hand- of voetboei sluiten; boeien aan

handen of voeten.

2"., ketting of touw aan den voet van een

olifant, waaraan dat dier vastgebonden

wordt.

\^2yJSLx^ sengkelat, z. ciJla^..
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(j><\*A^OLv*j sengkelit, lis of strop, om er

boomen mede te beklimmen (vgl.

selengkat, T.).

iJisJL^ seiigkelang (vgl. sel eng kang

onder sengkang II, T.), grendel-

boom, Ier sluiting van deur, luik en der-

gelijke, loopende door twee ringen, stroppen,,

klampen of iets anders^ die aan de stijlen

van deur enz. bevestigd zijn.

ii}ó\^ji^M seng^keling*, van armen of beenen

gekruisd; meiijeiig^keliiig^, iemand

de armen gekruisd op den rug binden (z.

ook onder tj^l^ppak en vgl. bal. tjang-

kling, T.).

^ L_JiA5s.ji/j^ sèngklèk, z. èngklèk (vgl,

jav. tjangk^lèk, T.).

)f ^*Ss^jiu/j soeng'kaii, batav. (uit 't jav., T.),

niet tvïllen; niet lusten. — [B.].

i } ê.JXAAy seiigk(jewab (en sengkoewap)
,

verlenging van het dak van een

gebouw; s. t^rgantoeng, afdak op schoren,

C: é.JSsAa^ I. seiigkoewang*, zekere eetbare

^-" knollen dragende plant; naam

van een^ berg en een' uithoek, op het eiland

S^mimba (op de kaarten Batam) onder Bijau.

^ IL, luchtpijp; strottenhoofd. — [G.].

Ó^J^/^ soeiig*kai, naam van een boompje.

is
.<i/jo siugke— oorspr. chin.— benaming

voor een nieuw van China aangeko-

men chinees; nieuw aangekomen vreemdeling.

^j^atsXaaj singkêta, rechtsgeding; proces;

bersingkëta) een proces hebben,

procedeeren.

(^^;^A/C/sAaaj sengkëlat, 7iog niet gewas-

schen, na het verrichten der

natuurlijke behoeften; zich niet wasschen,

na het verrichten der naluurlLjke behoeften

(men.: ba-sangkilat, zich de porteriores

na den afgang met een steen, aan een boom,

in 't kort niet met water, schoonmaken,

bat. mangoentjilat en m^ntjilan, bal

m^-kilad, T.).

iA^«^Ot/VJ sengkïlang, schuinliggend kruis,

dat evenwel rechthoekig kan

zijn, zooals bv. sabels voor cene eerepoort.

L^ X^slajü I. sail^g'a, wat iets belet te vallen

"^of in de beweging stuit; nieiljail^g*a,

met de handen beletten, dat iets valt, met de

handen tegenhouden , ondervangen in dien zin
;

in de beweging stuiten; s. mara, sloepshaak;

dwarsstang aan het lemmet van eene piek

of dergelijke, die, bij een' stuk, het lemmet

belet, verder in te dringen; s. lajar, z.

onder tandoek; s. gsilah, vorken van hout

of ijzer op zijde van een Indisch vaartuig, ter

opberging der stokken (galah), waarmede

een vaartuig geboomd wordt; s. böenoh,

toovermiddel om de terdoodbrenging van

iemand te beletten; s. pedang, de pareerstang

van een sabel; s. löêtoeng (minder gebr.

poelasan), naam van een* vruchtboom en
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zijne vrucht, eene soort van rauibOêtan,

hebbende de vrucht korte stekels; penj a nggg,

werktuig voor belelleu enz., zooals bv. eene

slang, die tusschen twee vaartuigen vastge-

maakt wordt, stut; soorl van kussens, die

op zijde van sloepen hangen; p. senapang,

geweerrelc; p. pajoeng, schuif aan een

regen- of zonnescherm, om het open en dicht

te maken; p. tangan, heugel of beugels

aan hel gevest van een* sal)el of dergelijke;

sangga-2, tafelbedienden aan eene vorstelijke

tafel, zijnde personen van goeden huize, die,

wanneer de vorstelijke tafel afgenomen is,

eene eigen tafel hebben, waaraan zij op

hunne beurt door anderen van een' minderen

stand bediend worden; allen, die eerst na het

afnemen der vorstelijke tafel etenfvolgeling

van een' drager van rijksinsigniën, van

ambtenaren, dragende niets anders, dan
ê

een dun geel linnen (wali) op den rechten

schouder, en beslemd om den andere des

noods te vervangen.

II., z. mööjoet.

111., batav. (soend.), vijf of tien bossen

• padi; s. langit (jav., T.) en sangir langit,

batav., zekere klimop. — [B.].

)f ClxitA^ soeiigg'a (uit 't jav., T.), voetan-

gei - [C.].

CiJsJi^g slnjga (van hingga), siiijpgan en

siiig^^at , zoover als de grens, het perk

of het einde, d. i. tot aan; tot dat; zoo dat.

r

iVjKJi^M, menjenggara, zorgen voor iets;

in orde houden; beheeren, besturen:

tGèkaiig seiigjg'ara, huisbediende.

X^jiu^ senggania— skr. sanggama —
vereeniging: vermenging: verband:

bij elkander passen.

¥: c> ijKJi-Ay saiigg'ttoedi, batav. (bal. uit-

spraak van jav. sangga-w^di),

stijgbeugel.— [T.].

-^>v.JtAAj sanggat, van iets dal door het

water gaat even der grond raken;

stooten; van een vaartuig op het droog

zitten. — z. kandas.

C^'

KC/^

>^

.JS.X/ senggoct, jav., knijpen; schielijk

wegrukken. — z. senjot.— [C.].

<^;>0^jLvj I., nicnjaiijt'git ,
Iwee harde

lichamen, bv. twee boomlakken

tegen elkander wrijven en daardoor een

piepend of knarsend geluid maken; m. gïgi,

tandeknarsen (z. sengget); sanggit da-

joeng, naam eener soort van krekel, met

haar schel geluid de terugkomst van een op

reis zijnden huisgenoot voorspellende.

11. (in bik. en poëzie), hofjuffer; kamenier

(jav. in de pandji-romans een vrouwelijke

volgeling van de Raden Galoeh, T.).

i^^nKÜ.^ senggoet, z. sgnggoek.

r^A>oiLw . nieiijoenggit, in i^ts dat op het

weefgetouw is, figuren weven (vgl.

songkit, T.).
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sin^^at, z. singga.

^VvSoCvJ»\^^;ysr^^.^ij>u^ , llienjenggoet , den elleboog even

oplichtend aanslooten; door eene

zijwaarfsche beweging mei de knie aanslooten;

seng-goet 8'0ii§:, invallen vaii de gong bij

liet gaiiielaii-spél; s. njaiiji, soort van

dubbelslag, loop of andere muzikale krul

vóór eene nieuwe maat of eene nieuwe

muzikale gedachte; s. tari, (healrak hij»

voeging of krul bij eene dansfiguur,

ij^^'^s.iywü , menjengget, van twee iiclianien

tegen elkander wrijven; van twee

personen of partijen zich wrijven (z.

sanggit I.); bersaiiggit bahoc (aldus in H

handsch., T.); s. njanji, wedstrijd met punt-

dichten, die beurtelings gezongen worden.

-K ^j;^>nA-vü I-j sèiiggotan, hijsciwmchi'

neF-[T].

*11. seiig-got, balav. (jav., T.), inet een

haak afplukken, aftrekken. — [B.].

X JKJt^ sanggar, jav., afgodstempel. ~
[C.].

ySw^Lw saiigg'oer — pers. ^y^^ — soort

van mandje, waarin men zekere

dranken ter markt brengt.

^)Sijiu^ seiiggera, bandj., het offeren

aan hoogere machten, inz. booze,

of gevaarlijke dieren, bv. den kaaiman

(böêwang antjak).

Ö 5>Jt^si sanggcrah (en sangrah) ^^ port.

sangrar — , aderlaten; bloeden.

songgeng, schilderij, als versie-

ring op iets, zooals bv. bloemen

op een vaas (jav. soengging, T.).

iLj7sjSl.,vsj I. singgang, visch, alleen met

wat zout gekookt,

II., nederhurken en weder opstaan.

i^>Oi..v^ . menjiiiggoeiig, zijwaarts stooten

met de horens, -- (z. sïgoeng en

singgoel) — *singgoiig, w. ^iww., ergens

tegen aan stooten: inwendig kwaad zijn. —

C djN^it^ , iiienjaiiggoep, op zich nemen;

aannemen; durven doen, — z.

tjakap.

L^jL^^Jivj seiiggoek (minder goed s(?ug-

goet), sterk knikkebollen,

^_il_XAA,vj senggok, knikken van sla«ip.

L^ojCjiv^ singgok, senggok, batav., te-

(fcnstooten (vgl. senggoet, T.).—

[B.].

yj>vji,vj sawggoel, opgebonden haarwrong;

kapsel der mal. vrouwen; iiij-

iijaiiggoel, bet baar in een wrong opbinden,

Vj^JitA^ , nieiijinggoel, met den kop zij-

waarts stooten, zooals bv. de

buffels. — z. singgoeng,

^ VjKit^ senggol, batav., tegen H lijf

hopen of stooten. — [Ij.l.
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r
5sjlLvg, menjaoggam , iets kenen, dal

niet, zooals geld, levensmiddelen

enz,, door U gebruik opvaakl, ie bruikleen

vragen, te bruikleen nemen, — z. pindjam.

y*Js>^/iKi sanjg^an, soort van kom van me-

taal, met meestal uitgetanden rand

en lagen breeden voet, dienende ter over-

brenging van kleine geschenken, zooals

vruchten, bloemen, koek en dergelijke.

.j^sLixu sinsgan, z. singga.

-^/ j\jL>*.JCvy siiife^g'aiiaiiei, w. suni., de

naam van een fabelachtige

haan, die de andere hanen ^s morgens wakker

kraait. — [N.].

i.>sJitAAJ seiig'g'aii, van vuur overspringen,

overslaan ; opflikkeren .

\ èi^óL*^ seiiggöra, eig. van een slaat op

Malaka.

Ci3 Ó^JLjsjj 1- seng'8'öPS'oe, naam eener

soort van kleine garnalen waar-

van b^latjan gemaakt wordt.

II., naam van een* boom.

{^y6^S^Ji^M seiigg:öPgoet, ziekte der

vrouwen na de maandelijksche

zuiveringen of na een kraambed, helende

de eerste s. darah, de andere s. mgröjan.

>lJjXJi^ seii8:g:€êloeii8: oi tengyoËloeiig:

van gceloeiig^, naam van een

duizendpoolachtig dier, dat in de bosschen

leeft en bij aanraking zich tot een' kogel

oprolt. — z. gonggok.

^^>ljiUy, sanggo nieiijanggo, w. sum.,

iels van lappen van verschillende

kleuren aan elkander gezet, zooals een

haiiequinspak. — [N.].

cXJ^sJ^AAa soenggoü, wezenlijk; waarachtig,

ernstig gemeend; waarachtiglijk,

in ernst, in der daad, in waarheid; (met

^y, T.), ofschoon, hoezeer, hoewel; nic-

njoeiigg:ohken , verwezenlijken , bevestigen

eene zaak.

cXjSoLvsj siugg'ah, ergens aangaan; aanleg-

gen; eene plaats aandoen,

dtJ>sJiLvsj seng'geli, gapen, zooals bv. eene
ui

wond (z, <x«^/jj, T.).

jj5v.it.w siiiggahasana, singiiasana

en, minder goed singgasa-

na — skr. singhasana — , verheven zit-

plaats of troon zonder voelen, beslaande uit

een langwerpig vierkant raam van op den kant

staande planken, met eene naar boven ge-

keerde planken vloering. De s. is p. m. 6

basta (8 a 9 voet rijnl.) lang op 4 basla

(572 ^ ^ voelen) breedte en l penangkap

(z. a., ongeveer 1 74 voet) hoogte. Gewoonlijk

heeft zij een' hemel (koebhah), gedragen

door 4 daaraan bevestigde stijlen, of staat

zij onder een' hemel, en op haar slaat nog

de eigenlijke zitplaats, de p^t^rana. Zij

^U
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is alleen voor den regecrenden vorst, radja

keradjaan, en wordt gebruikt op de balai

of de p^balajan.

^ O ^-xKiLw senffgiring, soek., op zijde

^ vallen of liggen,

KÜaa^ 1. sengngal, pijn in de spieren oï pe-

zen; s. toêlang, rheiimatisme,

II., sengiigal-S, balav., buiten adem, —
[B.]-

K ^XJkam, sanglir sari, z. sari.

i,XjL/^9 nieiijangling (zelden), metaal po-

lijsten, — jat. (T.).

C^JLX-ilAA^ soenglap, batav. (bal.; jav.

255
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soelap), goochelen, — [T.].

vÜi^Ai. nieiijengngam, vreten; opeten.

é.Ü.Au sengngau, door den neus spreken —
^^^^rj, z. pandjatand^ran (bl.

23, r. 4.).-[T.].

é^JLAJ^y z. sangoe IIL

{^^^^ A-5Lvs> sengöngot, zekere zoettvater-

viscli,

^* J 4.-5tA^^ saiigöêloeii
,

gebieder; godheid

(jav. verbastering? van 't oud -jav.

sangaboeloen, T.).

AjK/jj -> z. onder *i^ .

c^ii^M> sengngeh, van eene wond gapend,

open; van den mond bij 't lacben

eventjes geopend^ zoodat men de tandeti kan

zien (z. s^nggeb, T.).

_-V.^-iuu, z. ^l^.

V .

iLotA^j sangjang, z. sang.

^ cXiLvJUAj sengingeili (vgl. s^ngngeb, T.),

w. sum., onder hel lachen de

tanden laten zien, — [N.].

^j>nAa.Aa^» sengëlat, in plaats van sï

mengêlat, z. onder ëlat.

y

\V.i^ t>lur. vanyi>^.

\Jl/^ plwr. van J^ti^A»,—-• \V«CrA^ puir. van J^^A

^an (X-aara^.

/ /

, a^m; dzce-ssafar, reiziger; nomade.

^/W plu*'- van ^jSi.^.

2S ^^xM» pers.^ ï.i^, reizigerskost, leeftocht

voor de reis; tafel voor op reis, d. i.

voorn, een stuk leder, dat op den grond

gespreid wordt.

Ar^-j£w, kweeappel

y c !>

/.t^^\flM* plur. van JiU,
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plur. van

JC^AM» onzinnig zijn; verstand mankeeren:

onwetend zijn; slomprinnig zijn.

5V ^ ,p^i plur. van hlja^.

y

,^^j<iu^9 wieg; keg; kiel; plur. van jLLvp^ .

<^.JLaAaM' 5c/a)?, 600/; langwerpig hoek: de

'^ ark van Noach (gesternte).

^i^„/Ji/j^ ,
gek, dwaas, zot; dom, onverstandig;

verkwistend.

L^M sap
J

Z' sal).

L
,

ÜAJü sop — verl). ned. — , soep.

^ CuViLwa soepata, jav., eed; gelofte; vloek;

een* eed doen ; zweeren ; vloeken,—
[0.].

UuUum sapatoe — port. sapato— scAoew;

in *i mal ook: schoeisel van alle

soorten. — itkemhmg Ksepatoe, balav.,:

büênga raja (T.),

•H <>\jUw sapada, in plaats sapa ada batav.,

wie is daar? — [B.].

H^ ,,%.Aw\jlAy sipasan, men.,: lïpan.— [T.].

\\il^, sepaIa-3, wellicbl = s^mata-2

(H.T.).

/-JbVflxw sipahi en sïpai (pers. ^1^^)»

ruiter; soldaat, inlandsch soldaat,

inz. liindostaanscli of bengaalseh.

/ CvJuw sopaja (smtr. van s^oepaja), op-

dat; ten einde (z. agar) ; s. djangan ,

opdat niet.

\J\^aM sepaiijol, z. ispanjol.

^^^^^^jLvü I. sepat, naam van een zoetwater-

viscbje— colera vulgaris — dat ge-

droogd een voornaam artikel van bandel

is en in groote menigte van Siam uit-

gevoerd wordt. — ^tsepet, ïkan s., kilav.,

zekere platte visciL — [B.].

II., z. sebat. — #sepet, batav., wrang:

bitter.— [B.].

^ir^vA^w seppat, soek., van gespannen

veerkracbtige voorwerpen terug-

springen.

i^*y3j^ sepoet, van kleuren dof (niet le-

vendig); van metalen, verlak en

dergelijke dof (niet blinkend).

rv^iï^M seplt, iverkluig om te nijpen; tang;

menjepit, nijpen met eene tang of

dergelijke; van sommige zelfstandigheden

die men gegeten of gedronken heeft eene

pijnlijke pisloozing veroorzaken aan iemand,

zooals bv. de djering doet; s. tjïna, zeker

strafwerktuig, waarmede de vingers mn

den lijder genepen worden (z. kajoe); s.

öêdai^, oog aan een strop, om er iets door

te halen; sepit-S, naam eener e^bare plant.

^•i^SiVjCflAM sapoetanjan — smst. van sa-

poe en tangan, bij smtr., ook
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wel setangan — eig. (en ook wel oorspr.)

handen-veger; handdoek; zakdoek — , Ihaiis

ecliler bij iiitnemendlieul: doek, dat de

mannen der mal. volken, in slede van een

lulhnnd, aan hel hoofd dracfen, hoofddoek:

s. sïrili, doek, dienende voorn., om zich,

bij bet slrih-kauwen^ er den mond mede

af te vegen, docb ook tot ander f^ebruik,

evenals onze zakdoek; s. g^lok of s. ler-

nang, z. onder ternang; s. b^rtaboer,

.900?^/ van zijden zakdoek, mei gouden slipjes

of sterreljes bezaaid; s. b a ge i tali ajam,

hoofddoek, dat (wegens den gehavenden

toestand w^iarin bet vACh bevindt) samenge-

draaid is als een touiv, w^aarmede men

banen vastbind L

y^^JCiUsi september, ned., Seplember.

L J ^d/^ seperba, niet zoo vaak gebezigd

als ln.C.

LIU ^Ga^ seperti, evenals; overeenkomstig:

als ware hel; om zoo te spreken; om

hel zoo uil Ie drukken; aangaande; betreffen-

de; bij voorbeeld; overeenkomst , inz. met

hetgeen betamelijk is; i/eAoore«; menjeper-

tiken, naar behooren maken of inrichten,

f C *iiyw seperai — verb. ned. — sprei ,

beddelaken.

iilAM sepang, naam van een' boom, wiens

hout eene loode verfstof is — caesal-

pinia sappan.

i_ ililAJü I., meiijepok, grof of onverschillig

behandelen, zooals bv. een kleeding-

stiik, dat men in een' hoek smijt.

^ n. sepok, soek., van den grond los,

UJ

^ Q.«iLwj menjeppak, slaan met de vlakke

hand docb niet in het aangezicht

of het hoofd (z. tampar), op de wang

slaan: om het oor slaan: een oorveeg geven

aan (z. tempeleng).

tS^'ü^^j sepeköê, naam eener parasiel-plant,

welker vrucliten fegen de hoest ge-

bruikt worden.

^ /.^XbV-x^AjlAA^ sepaniatalian, w. snm.,

een klein stukje, zooveel

als men mol de nagels kan pakken, — [N.] ;

van ^^U (T.).

/.>.iLw sepan, sponsachtige gezivellen met

scheuren, veelal tusscben de vingers

en teenen; s. heenga kurang, spo7is (vgl.

sepon. T.).

^ .^^Ü/iM sepon, batav. — verb. ned. —

,

spons, — [B.].

^^.wAjsJiyw sapanten (lees sa pa n t oen. T.),

benk., als; evenals, — [C.].

<K) éÜ,w sepcèleli, naam van een' boom—
ophioxylon serpentinum.

/ C ^d^^ !>
sep(Ji-3, van den wind zacht,

liefelijk.

A«.iiw sepoeh (jav.), nienjepoeb, harden

metaal, goud; kunstmatig donkergeel
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maken; aarde glazuren, papier lijmen; s. t^-

roes, vergulding; penjepoeh, vocht, waarin

, iels gedompeld wordt, om het te harden enz,

<K,ji/^Ki seppali, gekauwd slreh-pruimpje;

uitgekauwd; s. pdel^rï (princessen

pruimpje), naam van eenWogellje; s. radja,

een der namen van den paradijsvogel.

/ ^Lw sepï, stil, kalm, eenzaam; niet levendig,

niet hevig; niet fel; bedaard; tot bedaren

gekomen.

. ^iw I. seppai, van de deelen van iets dal

gebroken is, zooals bv. de scherven

van een bord, de planken van een vaartuig

verstrooid, — z. pessai.

IL, sapaj-S, z. onder sapih III.

<^L!>sil^ü sepêgoh, naam eener soort van

een zeeschelpdier, dat parelen van

weinig waarde heeft.

{^^^^Jo^Aj^ sak — verb. ned. — zak in een klee-

dingsluk.

(^^JLajü I. sok, uitroepende nabootsing van

een ritselend geluid, zooals bv. dat

eener rot in een' hoop papieren, doffer dan

sik; sok-sik, 't zelöle met verscheidenheid,

d. i. helderder en doffer; ook: gefluister, wat

de een den ander als een geheim toefluistert.

* IL, batav., uit 't bal, een mand, zooals

die, waarin de toe kang a oer zijn eetwaren

in rond draagt (T.); vgl onder sosok IIL

sViUM plur. van Ixi'U.

^j^livü sakti— skr. cakti— , bovennatuur-

lijke kracht, goddelijke kracht enz,

bezittende. — z. saka t i.

/*S icXÜAAiSekddarken (sekadar en akan),

sierlijk in plaats van sekadar.

^iivj * hei helsche vuur,

/ j^^d/^ saksi, z. fju.C^.

/ V4siuy seksa, z. ^C^.

j^ V^gsilvu saksama— skr. s a k s im a t (dui-

delijkheid vorderend) — , duidelijk-

heid gevend ; nauwgezet; nauwkeurig ; stipt (de

afleiding van saksimat zeer onwaarschijn-

lijk, en de beteekenis van 't mal. woord

ook verkeerd opgegeven; dit ^L^a^j, is een

verkeerde lezing van soeksma aan 't schrift

zonder klinkers te wijten. De beteekenis

duidelijkheid gevend is zeer te betwijfelen

en opgegeven om de gewaande afleiding

waarschijnlijk te maken, T.).

L, ^_ilAJü y <—i-AA/wJ en u-i^iu^ï .

\^2;ys,J<SUj^ sekelat, sekelat, seehelat en

sengkelat— pers. sa k ala t —, la-

kensch kleed; scharlaken, laken; s. mcêka

düëwa [laken met twee zijden van ver-

schillende kleuren), wie iemand in zijne

tegenwoordigheid vleit, doch achter zijn rug

benadeelt.
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viuw soekma (en hik. en poëzie) — skr.

^ sóêksma, — in s. dewata, de hoogste

god (z. ^, T.).

^A/^ pluï*. van UiU .

c /

L,^ XAJLi . pers., nachtschade.

i^ ^yjLi soeka (en scèka) — skr. soekha—

,

gevoel; vreugde; vermaak; geneugte; ver»

heuging; blijdschap; behagen; welgevallen;

wensch; zich verheugen; blijde zijn; zich

gelukkig gevoelen; vreugde enz. smaken;

wenschen; bevallen; aanstaan; wien iets

bevalt is in 't mal. subj., en wat iemand

bevalt enz. dir. obj. (mits bier voor een

praeposilie wordt gebruikt, T,); sobkakah

töèwan? zijt gij blijde? itoe jang distfe-

kanja, dat is hetgeen hij wenscht; dat is

juist naar zijn zin; c:^^C^, gemoedsaan-

doening^ waarbij vreugde enz. gevoeld wordt;

ook s.-hati.

C;^XAja sik, uitroepende nabootsing van een

ritselend geluid, zooals bv. dat eener

rot in een' hoop papieren, helderder dan

sok; zoodanig geluid; sok-sik, *t zelfde met

verscheidenheid, d. i. helderder en doffer;

ook: gefluister y wat de een den ander als een

geheim toefluistert.

i **j \^AAi I. sekati — wellicht verb. van

sakti, — een woord dal niet anders

voorkomt, dan in: cêlar s. mcêna (niet

MAL.-KEDERL. WOORDENBOEK. DEEL II.

J

ingevuld; si katimoena, naam van een

draak, die volgens de maleiscbe overlevering

door een der eerste mal. vorsten werd ge-

dood, z. sjadjarah malajoe, uitgave van

Dulaurier bl. 52, in de varianten biêwab

s. möêna, z. onder boewah.

*II., jav., soort van muziekinstrument.—
[C.].

Q^^ sekara, (in hik. en poëzie) — verl).

van 't jav. s^kar (bloem) — in s^rï s.

{glans of luister der bloemen), een schoon-

heids- epitheton (vgl. sakar sading, T.).

C ^ru^sM sekarang van het ongebr. karang,

wijl, over eene wijl; aanstonds; zoo

met een; s. ïni, nu; oogenblikkelijk; s. ïtoe,

op hetzelfde oogenhlik.

^ ^J^ U*/wM sekaker, batav. (Holl. schache-

ren? T.), gierig.— [B.].

r.woVxvu plur. van ^j^.

^ ^...^Q/ja sakalal), w. sum., een klein tijds

deeltje; eene minuut; oogenblik. —

[N.]; sakalap tijada di tidoerkan, er

werd geen oog geloken; z. kalab (T.).

^ J \a^M sekalor, so^k., naam eener ziekte.

/.j^o^iM plur. van ^L».

.,,f^\^/jsi plur. van ^iXxC^.

{^^^yO\,^j^ sekeb, z. bij sQk^p.

1?
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/ C

Z
\js,S>sjsj4 9 zekere zure spijs, bestaande uit

y
vleesch in azijn gekookt; zekere

gerecht van gesneden vleesch, rozijnen , vijgen

en erwten, met azijn en honig of zure siroop

klaar gemaakt; ragout; haché.

c /

\^2^yS^KA^ » stilzwijgend; van zwijgenden aard;

karig in ivoorden; zwijger, die echter

bij gelegenheid welsprekend kan zijn.

i^^^yó'i,,/^ sekkat, afschutsel; liisschenschot;

tusschenmuur; scheidboom; dwars-

boom; beletsel dwars over een* -weg of eene

rivier; menjekkat, ö/ic/ïw^/ew, afscheiden:

afsluiten eene ruimte afscheiden, afsluiten;

tegenhouden; beletten door eene s.

^J^^,/^^wo I* sekot, narkotische middelen,

die inz. door dieven aangewend

worden, om ongehinderd te kunnen ste-

len.

IL, gierig,

\^j^^CSij^/^ sifckatjitta (of sóèkatjitta),

z. CS^.

^C, J <3» ^ cVl^s^vg sikadoedoek, men. -=

s^ndoedoek (T.).

cX> lX-5s^am sekedïdi(enkedidi), naameener

soort van snip. — * sikoedidi) w.

sum., een vogel die aanhoudend in eene

huppelende beweging is; bersikoedidi (ba-

sikoedidi, T.), als zulk een Yogel hup-

pelen. — [N.],

SsjsM, dronken zijn van drank, vermaak,

liefde enz.; soort van groente, die rauw

gegeten wordt.

ó\j^ sekar (in ^ük, en poëzie), jav. bloem;

s. stêhoen, z. s(êhoen.

5>

^^SsAW (pers. ^Ci.), nom. un. 'iX*^, suiker.

L**J ) S^sj^j^ plur. van ï^^^

•^L J J^SAAj sakarha, eig. sagarba — skr.

sagarbha — broeder van den-

zelfden vader en moeder; wijders: naam

eener engelin, (1) — [U.]; sakerba (skr.

soeprabha), naam eener bidadari.— [T.].

y c y

Z5 ^AM idronkenheid: sakratoe -Iruant, dood-

strijd,

L^_3 SL\M sekeroep— verb. ned.— , schroef

i )^ Ss^^^k sekerffibi, batav., — ned. —
schrobben, zich wegscheren; zich

ivegpakken (vgl. toe skr obi. T.).

/ ig^>K^M saksi en saksi— skr. saksï— ,

getuige; naik s., als getuige optre-

den; bersaksi, een getuige of getuigen

hebben; lij ad a b., zonder getuigen zijn;

lueiijaksïken, tot getuige maken; getuigen;

door getuigen staven; saksijan, getuigenis,

door iemand afgelegd; kesaksïjan, aflegging

van getuigenis.

(1) z. seperba.
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/ M^^^AJsi seksa (en seksa)— skr. sïksja—,

kastijding (zonder welke, volgens

de mal., geene kennis verkregen wordt);

slraf; pijniging,

^C^>A\\>s^w seksek, balav. (uit 't bal, T.),

hoxiimoL — [B.].

^J^Ciji^ sekongkol, kongkel, batav.—

verb. ned.— honhelen.— [B.] ;

heelen een diefstal^ gestolen goed bewaren

(vgl, soend. kongkol). ~ [T.].

^ C H.5vA^ sekep, balav. (uit 't bal. sQk^b,

T.), rijp inahen door warmte

of broeiing. — [B.]; sekepan en sekelian:

op die wijze rijpgemaakte vrucht (T.).

C Q.;^A^ sekop— verb. w^A.— schop; schop-

achtig werktuig om tinerts onder

water op te delven.

(^ JLjvajü sekkak, naam van een' mal,

volkstam op het eiland Bilïtoeng

(boven bilïtoeng, T.) en nabij gelegen

eilanden, die zich met de voortbreogselen

der zee geneert, voor een groot gedeelte in

booten leeft en vroeger zeeroof dreef.

/ JC^#w sekol, dop eener klappernoot, zonder

steel, met eene nauwe opening, dienende

. ter bewaring van water, inz, op korte togten

naar zee; bv. om te visschen.— z, tjêbok.

/^tn^JduM sekflijan, z. van kali

Ókjsj^ sekam, de bolsters van gepeld graan,

zooals rijst, gerst, haver; kaf van

dergelijke graansoorten.

f
5vAM soekmaa (en >ü>^) — skr. sóêksjma,—

iiel; geest (z. JLw, T.).

L
** j\JL!>»juü plur. van ÜC/j,

woonstede; verblijfplaats; eenzame

wijkplaats, waar men rust geniet;

7ust; vergenoegdheid, welstand.

\cXaJS.#vsj sakaiidar, z. iskandar.

] LXAJ5v^^J sekendal, naam van een' boom.

)
^-5vx-5v,^u sakaukijêr, z. tangkoer.

LllJ ^^SAM ' stilzwijgend; van zwijgenden

aard; karig in woorden,

LllJ 4-i^sAAj seköêtoe, deelgenoot; medgezel;

maat; menjengéto^wi (lees: m^-

njekoetoei, T.), iemand als s. bijstaan;

iets in deelgenootschap doen,

^-i* tJjKAM sekotor— verb. ned.— kotter,

^ io 4j>vwu sekoteng, batav., warm sui-

kerwater met meel, — [B.].

^^ k.S'wAj^ sekötali, algeheelheid; sekö-

tahiija tahoe, de geheele wereld

weet het.

iij? A.J>ww seköpong— verb. ned.— schop-

pen in het kaartspel; kaartspel;

kaart.
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^ 4J7VAU sekolah — verl). ned. — school,

inz. europesche.

^ :>

DJ'.-.>o^ , r\ustig zijn; in rust zijn; stil zijn;

in de granim., van een* medeklin-

ker: in rust zijn, d. i. geen klinker hebhen;—
in de gramni.: naam van het teekèn —

,

dal, boven eene letter geplaatst, te kennen

geeft, dat die letter zonder klinker moet

uitgesproken worden.

Lf3 5J>vw sekö^wik, boeg., in naga s.,

geschilderde of gefeekende draak

van eene bijzondere gedaante, door de

vrouwen als talisman gebruikt, om de man-

nen te betooveven, betzij om zieb van bunne
•i

liefde te verzekeren of ben onderdanig te

maken.

/ C AJSiAM seköèi, naam eener 5oor/ van

kanariezaad (men. sikoewej,

soort van gierst, T.).

"^ i^jS.»Ay sekkah, van een* tak of twijg

losgescheurd van den stam of tak,

zooals bv. door de zwaarte der vruchten.

Vj2J>vw soekaüati, z. ci^.

X/5sAAi sakltffi = bagitoe. — [N.] ; zoo

veel bedragen (T.).

^ / M>X\>sAM sakiias, w. sum., een flikke-

ring; zweem; schijn, — [N.].

^
L^'

/ y

^JL>C>v^^^ > ^^^^^If gerustheid; zielrust; waarop

iemand steunt, of wat gerustheid en

vertrouwen geeft, d. i, de wet; de genade

en majesteit Gods; deftigheid,

i^ x xjii
, pers., hond.

j

UiA«j seg^ga, glazige stof, waarmede sommige

rietsoorten overtrokken zijn; rotan s.,

naam eener soort van rotting, die zulke

glazige stof heeft. — z. rotan.

¥r i** JU AJü soeg'Sta, jav., onthaal, maaltijd.

Q/^ I. segara— skr. sagara, — oceaan;

open zee; weerschijn in het water; s.

göênoeng, weerschijn van bergen in zee;

soort van versnapering. — z. semanggi.

II. — skr. sagara— naam van een^ ko-

ning van Ajodhja, het hedendaagsche oude.

yuL/j^ (gewoonlijk jL.) segala en segala

(uit 't Tamil, T.), al; geheel; gansch.

•^ ^Sww sagar, men., de stokjes in de idjoek;

s. dj antan, de grootste onder die

stokjes (T.).

J5ss^M segar (batav. en jav. s^g^r, T.),

frisch; niet kwijnend; gezond; krachtig;

versch; niet verlept.

) J^wj sigera, sigeralia en sigrerali (deze

uitspraak van 't woord komt in de

woordenboeken alleen voor en wordt door

vl d. W. op prijs gesteld, om de h van 't skr.

cïghra in 't mal. te smokkelen, T.); — skr.
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cïghra; — onverwijld spoedig; haastig. —
Den eersten vorm gebruikt men bij voor-

keur voor de meeste afleidingen door affixen,

de andere als adv., ofschoon ook de eerste

adv. en de andere voor afleidingen kunnen

dienen; nienjig'era enz., zich spoeden of

haasten met iets te beginnen; onverwijld

beginnen; niet dralen; pers]g*eraÜn, voortva-

rendheid^ bespoediging.

C ) ^sLvg seg'erba, z. sakarba.
^J'

C ajSsAAi seg-gak, van vuur, waarmede iels

gekookt of gestookt wordt groot,

sterk.

[
fsjS-A^ , z. Jli^Nw.

>5vJL\.>vw sagalingg'am (smsl. van saga

^ en 1 ing ga m), vermiljoen in

stukhen (verbastering van Jj^s^, T.).

^w>sAAJ seggan, afkeerig; lusteloos; geen' zin

hebbend; geen' trek hebbend om iets te

doen; nienjegfg*aD, zich afkeerig enzAoonen,

afkeerigheid enz. aan den dag leggen.

^jS>^jsj^ seg:oentang, naam van een' berg

in (oningevuld; 't binnenland van

Sumatra volgens de overlevering, T.).

cXaS^/éW seg'anda (in poëzie), naam eener

bloem. — z. ganda.

\ A>s.^u sejöêroe— port. seguro — vrijge-

leide brief.

<KJ!>kam segg'ali, van den buik gespannen,

zonder opgezet te zijn, zooals bv. door

eene volle maag of opstopping van winden

of facces.

/ -5vAU seg*ï, eig.: zijde van eene rechtlijnige

geomitrische figuur; voorts, doch oneig.:

een door rechte lijnen ingesloten vlak; stère-

ometische kant; segïiija trxïj^^t^ zijne zijden

zijn vier, d. i. het is vierzijdig; s. berapa?

hoeveel zijden heeft het?—s. tïga, driehoek;

bersegï, zijden enz. hebben. Bij prismatische

lichamen worden daaronder alleen verstaan

de vierzijdige zijvlakten of de zijkanten;

bersegï linia, vijf zijden, zijvlakten of

zijkanten hebben; rata b. L, een vijfzijdig

vlak; tïjang b. delapan, eeU rechtkantigc

stijl; böêlat b., bersanding m^lièkaï, rond

met kanten, die verwonden van iemand wien

niet te vertrouwen is.

^ ^-.ASwvvi soegira, men. uitspraak van

)/.' (T.).

^\^vj sela, lichaam, dat in de tusschenruimte

lusschen twee andere lichamen is of komt,

zooals bv. een kofiieplantje tusschen twee

pisangboomen, een diamant tusschen twee

smaragden (z. selang en tj^lla). — Het

verschil tusschen s^la en selang wordt

niet overal in acht genomen; s. gcênoeng

(en niet selang g.), tusschenruimte tusschen

twee bergen; sela-S, bij herhaling of afwis-
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seling, zooals bv. de vijf vingers van de Iw^ee

handen^ nadat zij met bidv^ater zijn nat

gemaakt. — z. JU en ^!U (T.).

^ Lgy sol, batav. — verb. ned. — zool. —
[B.].

/ O ^Sjm selatan , zuiden ,
' zuidewind ; s.

t ^pp at, rechte zuiden; s. daja,

zuidzuidwesten; s. menoenggara,.2Merf>2i(?rf-

oosten.

ó^S^^ I. selada, naam eener soort van

medang (boom).

Il, — port. s ala d a — , salade.

^ (C, SójKm seladeri, batav. = s^l-

d^ri. — [B.].

Cci^A^u I- seladang, naam eener soort van

^ wild rund.

IL, gelijkvloers, bv. twee kamers; plat,

h\. de kuiten.

Vo^AM selara, fijne stekels aan sommige

gewassen, zooals bv. aan het suiker-

riet, de jonge bamboes-spruitjes; anak s.,

benaming voor de kleintjes van den s^mïla ng

(visch).

^ \ o^^^ sllara, w. sum., de kruin van een

boom, namelijk, wanneer die kruin

zich reeds eenigszins tot vastigheid gevormd

heeft en niet meer week. — [N.].

^ C i \^\am salarak, \midiy. , dwarsslukken

van eene heining. — [G.].

t$ \^K^ selaroli, altijd en in menigte voor-

handen zijn, zooals bv, koopwaren;

altijd op dezelfde wijze handelen, inz. slecht;

naar gewoonte, gewoonlijk; mmiélmoh^ uit

gewoonte handelen; van koopwaren onop^

houdelijk aankomen, gewoonlijk in menigte

voorhanden zijn.

/ jgg j\a^ selasa, verb. van ^lili\

/ j^jK>^ selasi, z. selasih,

\aj^\aaj selasar, galerij, vóór, achter of

op zij van een gebouw, in mal.

huizen lager, dan het middenhuis. — z.

serambi.

JJ

r^AAJü plur. van LJlaJluj.

<:^L.#w^^AAg selasellen selasi— skr. toela-

s i— naam eener plant— ocymum

basilicum; ocymum sandum— bij de Hin-

doe's en andere ind. volke i in groole achting.

De paarsche bloemen werden op de graven

gestrooid, de pitten in water geweekt en

als koeldrank gedronken; aj im s., kip met

zwartachtig paarsch vleest ti en beenderen,

waaraan de mal. geneeskrar hlis^e eigenschap-

pen toeschrijven (vgl. onder ^:sw., T.); s.

poêteh, de species met groene bladeren;

s. kemangi, de species met paarsche

bladeren; s. padang, z. dj§rageh; s.

dcêlang (beteek. ontbreekt, T.); maboV s.,

eenigzins bedwelmd. ^
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/.waI? j\a<j plur. van ^jjlki-

e>^C.t^A^ selaiigat,

J

, naam van een zoeU

water'ViscII.

D s^Vvj selaiig'oer, naam van een rijk op de

westkust van het mal. scïiiereiland,

onder boegineesche vorsten van hetzelfde

geslacht als die van Rioaw.

C ^ r^A^^u plur. van l-^JU en uJJU.

^ L-^^'Va selapa, halav., — s^l^ppa. —
[D.].

i^;>^J^Arg selapoet (van sapoet), vlies,

dat ergens om heen zit, hv. om

de hersenen, over het oog; geheel bedekt

met iels, hv. met stof, met aarde, met

modder en dergelijke.

^^jJ^^\^ salapaii, men., ^^ÏJ (T.).

LlS xJAau I. selaka, soort van korf, waar-

onder een koolvuur, soms met

rookwerk, gezet wordt en waarover men

kleederen hangt, ter berooking of om ze

te droogen of te verwarmen; wordt er

rookwerk verbrand, dan heet de s^laka

röëmah setanggi.

*II., jav., zilver. — [C.].

. J^/Um I. selaloe (van laloe),— onophou-

delijk; zonder ophouden; gedurig;

voortdurend; bij voortduring, gestadig door.

^ II., batav., uit één stuk. — [B.] ; menje-

laloe, onophoudelijk enz. doorgaan met iets,

r

zooals bv. een tamboer, die onophoudelijk de

zuivere taptoe slaat, terwijl een andere

door roffelen er geur bij zet.— z. tengkah.

<X-.J ^Ksj^ 1 ^^l ^ö'* ^^Is anders afgeleid of

er uit gelrokken is; mannelijk zaad;

zoon; kind; afleiding; uittreksel; quintessentie;

afstamming; ^jdLil/J)L!ï/«w (titel van een

mal. chronijk, T.).

3\^Vü , t7y zijn van gebreken of ongeluk;

gezondheid; welvarendheid; vrede ;

groet; heilwensch, voorn, die, bestaande in

de woorden: CJ^ic^ÜAj), heil of vrede zij

over u; ^5UJ), hel heil bij uitnemendheid

d. i. God; él^)ósxc, dienaar daarvan (eene

mal. verb. is JU).

^\,vw, nom. pr. v.; ook: Salomon; mal.

verb. is salam.

y y y

A-.y<^ ^''Ujü » vrijheid van gebreken of ongeluk;

welvaren; gezondheid; heil; in de

gramm. van de pluralis regelmatigheid;

mal. verb. is selamat, met de bet.: welva-

ren; heil; heilwensch; nom. pr. v. (verk.

lamat); uilgesproken salamah is het een

nom. pr.' fem., waarvan eene mal. verb.

lamah.

^ ^ jAAAi selawe, batav. uit H jav., vijf en

twintig. — [B.].

-H^ ^^2>^^ O'^AJü selajoet, vogelverschrikker. —
[C.]..

r
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J

^

S^jKfsi^ selajoer, naam van een zeer

groole zoulwater-visch,

L-Ji->o^'^ selajak, naatii van een' vogel

(^^y^sJ<J^ y ^^^^^y gebrek van onderlinge betrek-

hing; onlUenning; verwerping; ont-

kennend bewijs,

\^^^ysX,A^i selal) (vuig.), verb. van L-^a^.

Aaw seleböe, van de zee otibegrensd;

lacëtan s., de groote oceaan, de zee

bewesten Sumatra of bezuiden Java,

UI

/ -aAaaj selebbi, verb. van ^^j-^^.

(j;^A^w selat, de oorspr. bet. scbijnt geweest

te zijn: engte in 'l algemeen; de

meer bijzondere is tegen woordig: zeeëngte,

straat; de straat bij uilnemendheid, d. 1. de

straat van Malaka; tbans gew. de stad

Singapoera; nieiijelat, tusscben dingen,

die eene zeeëngte of straat vormen, dus

tusscben eilanden of den vasten wal en

eilanden door varen; van de vingers of

de teenen met de vingers van de eene

hand eene wrijvende beweging maken in de

tusscbenruimte der vingers van de andere

band of in die der teenen, betzij om die

tusscbenruimten nat te maken, zooals is

voorgeschreven te doen bij de wasscbing

vóór bet bidden (s^yo^, of om ze van

vuil te zuiveren; s. batoe, naam van een

eetbaar zoutwater-schelpdier , dat zich in

de gaten der koraalsteenen ophoudt en die,

naar mate bet grooter wordt, wijder maakt.

{^2^y\Aj^ seloet, zachte, eenigszins laaie

modder,

i2^^/v,^\am selit, beklemd tusschen twee li-

chamen, zooals bv. een pistool tus-

scben gordel en lichaam, een slukje vleescb

tusschen twee tanden; nieujelit, steken

tusscben twee lichamen, waardoor bel in-

geslotene daar tusscben beklemd wordt;

s.-s^pit, hier en daar in 'l verborgen steken;

zich in hoeken en gaten bevindend of

daaruit zijn, oorsprong hebbend^ zooals bv.

een gerucht; van daar onzeker van afkomst,

43)cXAm* soldadoe, z. J)jJiw?.

^ i ;/ j L Xaaju . seldot-seldot, batav. (vgl.jav.

s^dol), zeer doen van zweeren

die dragen, steken van buikpijn. — [T.].

/C icXXw selderi, ned., selderij.

JkjsM 1.5 meiijelar, schroeien met heet

ijzer ; brandmerken.

II. selar, naam van een' zoutwaler-

visch.— * seler, batav., een zeevisch; eene

variëteit is de s^l^r pantat kapal.— [H.].

•^ *Awvu selocr (jav., T,),in eene onafgebroken

lijn voortgaan, — [C.].

•^ ^Aam selir, jav., uitzoeken; bijzit. — [C.].

. KwA^Mi
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*/jj«3 ww,Xw selasadan, w. swm., hijgen;

zwaar adem halen van ver-

moeidheid of kwaadheid; loopende spreken,—

[NJ; vgl.^^ (T.).

Vaw,Xw 9 van vloeistoffen vloeiend in den

vorm van een helling of slangs-

gevüijs; J^ J.^wI*w, de pisvloed,

cVAa^aA^w > ijzeren helling; bindgaren; zigzag:

volgreeks, serie; aaneenschakeling ;

opvolging; geslachlsa/leiding ; geslachlslijsl;

erfenis. — De mal. hebben er sal a sila van

gemaakt met de bet. geslachlsafleiding,

•^ V.4.»au^am> salesma of naar de uitspraak

salema, men., snol {^kv, eles-

ma). — [T.]; verhoudheid; snof (vgl. s^-

ma-2 en soend. salesma, T.).

/ ^mkKmj selessai, onlward; in orde ge-

brachl [mat. en immal.]; geschihl,

vereffend; beslechl; menjelessaikeii , onl-

warren; schihhen, vereffenen, beslechlen,

\J<^M,A^J^ salasïla, t.. LUkLw.

/jU:2A#vu en ^UoIaw, machl, voorn, van

-
^

een" alleenheerscher; — met pi.

. j!ks%*j, vorsl , koning , heerscher.

\u y c y

SvkiAAW , koninklijk; koninklijke.

y y o y

^<X^Xaj4 y heerschappij, machl; heerlijkheid;

majesleil; rijk koningrijk.

^X^ I. selany, lusschenndmle, van licha-

men en tijd [spalie; interval; lusschen^

poos]; lichaam, dat in de (usschenruimle

tusschen twee andere lichamen is of komt,

zooals bv. een koffieplanlje tusschen twee

pisangboomen, een diamant tusschen twee

smaragden; menjelang, in een lusschenruimle

voegen, van een lusschenruimle voorzien (z.

s^la en tj^llah).

IL, in versch. handsch. in plaats van

salang.— selang-seli, rechl- of scheefhoekig

gekruisd.

^XA^g selongsong en kelongsong,

batav., peperhuisje; schil, dop,—

LLxiuLvu selangka, sleulelbeen,

iKJÜw^, z. onder sengkang II.— ^se-

langkangan, batav., de liezen,—
[B.].

^ (j>a5^oLLw selengkat, batav. ('t bal.

selingkad, T.), louw, waar-

mede men boomen beklimt (vgl. sQngkQÜt,

T.); berselengkatan (bal. m^slingkatan,

T.), op en over elkander, overdwars.— [B.].

*t

j5v.JtXw (wellicht eenc wijziging van

bongkar), menjelongkar, hei

onderste boven keeren, bv. eene tafel

vol papieren; overhoop halen; voor den

dag halen; aan hel daglicht brengen.
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i.^oïLLvü seloengkang, van metalen ver-

valscht; valsche munt; namaaksel;

onechte waar; wal in zijn soort niet deugt.

•)t ij>olA^ saloengkii^, w. sum., met

de handen iets op zijde druk-

ken, om te kunnen zien, rechts en links

ruimte Ie maken; iets van elkander rukken

met de beide handen.— [N.].

C QJ>LjlXm seloengkap, z. dj^loeng-

kap.

j^dixAM seleiurgrara: s^nggara.

* ^ >JKitA^y silaiiggam, w. sum., gebied;

[N.]; z.onderhoorigheid,

langgam (T.).

C QAam ? voorganger, voorgangers; voorvade-

ren; de ouden (les anciens).

L^^Aam selap, bewusteloos; ongevoelig [zoo-

als bv. in een' diepen slaap] ; bezeten

door eene demonische macht, geïnspireerd

in dien zin (vgL salah, T.).

V._flAAAJ 1. scleppa, busje^ meestal van

metaal, dat aan den zakdoek ge-

dragen wordt en voorn, dient, om er klaar

gemaakte sïreh-pruimpjes en tabak in te

bergen (vgl. jav.," T.). — ^ 2*^. batav., plaat

in den vorm van een horologie, zittende op

de angkin. — [H.]; vgl. s^lapa (T.).

JsVjlXw selfpaha, batav. (uit *i bal, T.),

papikaii^an, lies.— [^]\ de bil-

seleppat, bemorst zijn (als ware

het bemorstheid) door vuil, dat

aan iets vastzit en hetzelve geheel of ge-

deeltelijk bedekt, zooals bv. boter op een

bord, roest aan ijzer, de anus na eene ontlas-

ting. — z. semp^lat.

^C^^*^^^-^^^ salapesat of kalapesat,

batav., — strikken van touw-

werk om vogels te vangen, — [H.].

«XiLLvy seleppoh, stof en andere fijne lichaam-

pjes, die zich ergens op zitten.

C QAam selak, onverzadelijk.

^ \^ CAau 5 ?n?ffa ^^\ > batav. , niet behoor-

iijk.~m.

L ÜAau » menjelok, tasten in iets, bv. in een'

zak; grijpen naar iets, dat zich

in iets bevindt, bv. naar eene graat in de

keel (bal. s^loek, T.).

j->lSvAaa^
selyöèri, naam van een' boom,

die in de geneeskunde gebruikt

wordt (vgl. tjel^goeri, T.).

y y

^^A^y > vooruitbetaling van den prijs voor eene

^ op een' bepaalden tijd te leveren waar;

rabboes-salatn, wie de vooruitbetaling doet.

w.A^vw, menjelam, duiken; bij het s^m^t-

tj ah -spel, in dringen van de bovenste

noot in de onderste, waardoor ,de bovenste

wint (z. samboet); dompelen; duiken naar

iets; opduiken.

\
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/yy
\j^Xm plur. van ^.

L^^a^Aau selamba, onbeschaamd; brutaal.

f^ VA-fA^ , meiijelembaiia, het liggen vóór

een uitgeworpen anker, dat geen'

grond heeft, bij zwaar weer en hooge zee,
4

als men niet kan ankeren, of het vóór

anker niet kan uithouden, ten einde het

afdrijven te verminderen.

ib\.A^f*JwVJ selemliajoeng*, soort van arm

aan de twee stijlen in eene

vorstelijke woning, waardoor de pentas be-

grensd wordt. Bij feestelijke gelegenheden

worden op elke s. twee kaïn selambai

zoodanig bevestigd, dat zij eerst om den

stijl gaan en dan met de twee andere

kruiselings over de s. hangen; zoodanige

arm, als versiersel aan de achterzijde van

den top van den ach termast eener p^n-

djadjap, welken te voeren een voorrecht

is van den regeerenden vorst, den tongkoe

b^sar, den radja möèda, den bendahara

en dep t^mnienggoeng.

-X \^^A^A.vj seloeiiibat,batav.(jav.), voor-

werp om de kokosnoot te

schillen. — [B.].

K^^sJ^/j^ selembar, naam van een rjroot

parasilisch gewas (vgl. jav. simba r,

T.).

y^*|wA^Njü seloenibar, naaldvormige splinter

van niboeng en dergelijke boomen.

267 y^^b^

<^-|^*Jww (mal. salmah), nom. pr. f.

^^2>^«^i-#-AAAj selampit, platte^ lange vlecht,

zooals bv. een plat gevlochten

ankertouw, of een plat gevlochten haarbos,

zooals bv. de chinezen dragen.

lj^iL«|sAvw selimpat, los, plat en breed

vlechtwerk; krul onder eene naam-

feekening; arabesken; gebak, in den vorm

van vlechtwerk; krakeling; ook naam eener

plant met breede bladeren , die als groente

gegeten worden; menjelinipat, van den

voorgenomen of voorgeschreven weg even

afwijken, zooals bv. een jongen, om te spelen,

wanneer hij naar school moet, een' slipper

maken. — z. selampit.

d^k^j^ selomprêt, batav. (uit *t

jav.. T.): terompet.— [B.].

^

U'

^Ü-iXw selempang, z. sempang.

^Ji^X^sM selempang, batav. (soend. salem-

pang), ongerust zijn bv. wegens

een afwezigheid, bezorgd, in U onzekere

zijn bv. of onze goederen terechtkomen.—
[T.]; bekommerd of bezorgd zijn; vreezen;

niet vertrouwen, — [B.].

\ (LÜ^A^g selampari, soort van Indisch

katoen van S(?rampoer.

ê^ éÜ-4wA.vu selempö&kau, naam van een'

vogel
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/ ^iLfA^vu I. selampai, lange, ongeveer drie

vingers breedte reep met goud

geslikte zijde, die bij zekere gelegenheden

door vrouwelijke bedienden met de twee

einden over de schouders gedragen wordt,

terwijl hij op de borst een' boog vormt. Die

vrouwen volgen elke eene andere vrouw,

die eene dikke waskaars draagt. De Sultan

heeft zestien, de Radja moeda acht kaar-

sendraagsters met even zoovele volgelingen

met de s ^lam pai; nieiijelanipai, van touw,

geweven stoffen en dergelijke over iets heen

hangen, zooals bv. een' zakdoek over de

schouder (z. ook onder sampai II., T.):

teriselailipai, aan iels blijven hangen,

IL, naam van een* zoel- en zoulwaler-visch.

/j*->jCAaXw Sielendajan, minder goed,

serendajan (de beteekenis

ontbreek!, T.).

LIUcXJLAAy seloendat, naam van een* zout-

waler-visch,

§\ ) cXJvA^y seleiiderö, soort van game-

lan-spel (jav., T.).

C cXJLaaaj selendang, lange, smalte doek,

^^ door vrouwen om de borst of over

het hoofd gedragen.

^i** J^XIAaju salindit, men., = s^rindit

(T.).

C CaaA/js^ selennjap, z. i^jA^.

U'è) ^XvM^ nom. un, van v^^L

«J)j.A,vy soeliwatang, z. ^)^^.c
C-^

.Aau . iMenjeloeboeng*, geheel toedekken

met eene sloffe. — z. k^loeboeng

en k^roeboeng.

25 4.A^g en '^^[^, troost; verligting; vrij zijn

van zorgen; gerustheid des gemoeds;

verademing; uitspanning; vermaak.

Cc3 «lA^Aj selöêdang, hulsel van den bloesem

^^ der palmgewassen en sommige
i

bloemen^ zooals bv. de roos.

\AA^y selöêwar, z.^^y^.

2 \ é,Xau selöêroli, kluchtig, grappig (z.

dj^naka); selöroli, grappen ma-

ken, minder grof dan kelakar (in 'l

handsch. waren deze twee verschillend uit-

gesproken woorden als twee behandeld, T.).

/ C \ 3AA^> selöërai, soort van vermicelle.

<X/jj A,A^g selöêsoh, artsenij ter bevordering

van het baren (emmenagogum).

C 4A^wu selcëwang:, naam van een zoetwa-

^"
tcr-visch, waarmede de mal. tooverij

drijven, door den visch met eene naald,

waarvan het oog uitgescheurd is, in do

oogen te steken.

<j;^aJ 4.A/^ selöëpat, vlies; membraan; helm,

waarmede kinderen soms ter

wereld komen; vlies, dat om eene vrucht

zit, zooals bv. om de salak. — z. s?la-

poet.
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LtS^k/jsi seloka— skr. cloka— , samen-

stelling van geluiden of woorden;

vers; gerijmde spreuk; meiijelöka, samen-

stellen geluiden, zooals bv. zingvogels;

samenstellen woorcten; praten; lierselöka,

verzen inz. opzeggen.

Ll5 é.Aa^, gang; voortgang; reis; handel'

wijze; wijze; manier; geestelijk,

ascetisch leven,

^ iJ>^A/^ selöïkaiig, batav., soort van

lang schild. — [B.].

^- /.p jXvu solokan, balav. (soenJ.), een

grachtje, zoo genaamde slot-

gang.— [T.]; selokan (ooji wel seloeran),

sloot; waterleiding, — (B.]. z. serökan.

-)^ C qJ^Km selöèloep, balav. uit 1 jav.,

duiken in bet water als eenden

bv. — [ï.] ; soek., in het water zijnde, zicli

zoodanig bukken, dat ook het hoofd onder

water komt; onder water gaan.

^ ^ aXw selöènioe, afgeworpen
^ sla7ige-

hmd.~[C,l

,/Oé.Aaa> selcêniar (de beteekenis niet in-^
gevuld; de betekenis ontleene men

aan een ander woordenboek, dat tocb

geraadpleegd zal moeten worden, daar dit

woordenboek in vele opzigten onbruikbaar

zal blijken te zijn, T.).

^CT^"^ siluman, balav. (jav.), be-

naming van wezens, die allerlei

gedaanten kunnen aannemen (T.).

(^^Ka^, honig; met nom. un. ï)^, coll.,

kwartels,

<^—AwW selali, tiisschenruimte tusschen twee

dingen,

/-.Aaaj, selang-selï, z. onder selang.

/-A^vsi selïja, ordelijk; het zijne in orde

houdend,^ z. serïja en apik.

/ -A#vj I. selïjoe, van den voet naar voren

en naar binnen uitgegleden (dat dit

woord ook te Rijow gebruikelijk is, is weder

een bewijs dat 't Uijowseb, dat Ibans als

zuiver maleisch bij 't Inl. onderwijs wordt

ingevoerd, alles behalve vrij is van 't op

java gesproken maleisch (T.).— * balav.,

zich verzwikken,— [B.]; R. v. Eijs. geeft

op: kaselïjoe, een vorm die meer in over-

eenkomst is met 't jav. k^slijo (T.).

NCXaXw selêder (jav., T.), slordig, slof;

liederlijk. — * batav., zijn tijd

verbcuzelen, bv. van iemand die uitgestuurd

wordt om een boodschap en gaat ma j in dl

dj a la n. — [H.]; orang s. een luiaard? —
[T.].

L^cXaXw (van sïdik), nienjelidik, /^atm-

keurig onderzoeken, doorzoeken;

doorsnuffelen ; exploreren.
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.aJl^ selira (in liik. en poëzie), jav.,

lichaam.

^-.aJum sflêra, appetijt (bal. nj^rira,

gedijen van 't eten; men. saleraii,

bevallen in smaak , lekfm^ zijn ; z. s a 1 i r o , T.) .

L «M ^...aX^ selïrat, wi>/ duidelijk in zijne

deelen te onderscheiden, zooals

l)v, de takelage van een schip; door elkander

gestreiigeld; chaotisch,

^ C. w.>ÜL^ saleirang:,\v.sum.,a/5c/u7/erer«,

^ zooals men hout doet, of ook zijne

handen door ergens langs Ie schaven. —
saleiran? hartas (dit zal wel 't telwoord sa

met lêrang zijn; de verwarde opgaven Van

sommige door hem geraadpleegde bronnen

had V. d. W. moeten verbeteren. Daar

hij zulks verzuimd heeft, moet ik al dien

onzin, wil ik 't geheele woordenboek niet

afschrijven, door verwijzingen in order

brengen, T.), een vel papier.— [N.],

^/.4 ^.j<X/^ seliran, zoom ter versiering.

)(,,* wjÜLw saleran, z. onder s^lêra.

vA^y saliro, w. sum., de keel, name-

lijk van binnen.— [N.] ; bedoeld :

salerS, de kwijl die iemand wegens eetlust

den mond uitloopt; smaak in den mond;

trek naar spijzen (T.).

/ M%/J<AM selesa, ruimte (vrijdom van

benauwdheid).

K\J<^^ salisir, men., verdroogde bast van

den pisangstam (bat. sarisir) —

^^ y^i

kkJ<am selèsèr, batav., zekere kwaal.

[T.]-

waarbtj een der teelballen in den

buik schiet (vgl. soend. saleser, T.).— [T.].

LiisANAAAyvj » menjelïsik, doorzoeken het

hoofd van iemand, als naar

luizen; luizen, zooals de apen doen; kramvcn;

van vogels in orde brengen de vederen;

navorschen, uitvorschen (vgl. soend. njalik-

sik, T.); batav.— menjisih en menjelïsik,

vgl. jav. talisik. — [H.].

Aa^a^A^w selïseh, verschillen in afmetingen

(van voorwerpen, die naast elkan-

der geplaatst zijn, bv. de vingers, twee

balken enz.); verschillen in 't alg. (men.

^/^xIaw^, T.); geschil hebben; elkander mis

loopen.

^ iIla-Aau selïjoenj, in eens.

t QaAa^^ selïjap, naam van een zoidivater

visch.

iJi^jLvj selêpang, schouderriem; bandelier

ordelint en écharpe; sjerp over den

schouder (jav. salempang, T.); tjintjin s .

kordonbeugel aan een geweer berselêpang,

eene tasch over den schouder hebben; iets

evenals eene tasch over den schouder hebhen

b/. de sarong, dat in tegenwoordigheid >^(i

vorsten en andere groeten niet geoorloofd is;
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l). boeiïgkoes, rfe keris met de sarong hedehi

hebben^ dat insgelijks, in tegenwoordigheid

van vorsten enz. niet geoorloofd is.

S>s^K/j^ selêkor, naam van een zouhvater-

visch,

<X-.^aA/W selëkoh, hokverk: baslion, — z.

kataloeni.

^KJj^kXam selëkeli, klad; vlak; smeer [van

iels kleverigs, bv. boter, stroop,

slijk en dergelijke] hier en daar bemorsd,

vol morsplekken; nienjelekct, bekladden,

bevlakken; pleksgeivijze besmeren met iets

kleverigs enz.

CiisAAAAJ i' ^f^^Sh korte iverpsples van

hout.— * soeligi, w. sum., lange

aangepuntte bamboe als lans gebezigd (N.);

s. tadjam bertimbal, stuk hout, aan beide

einden puntig en in het midden waarvan

een touw bevestigd wordt, dienende als

vischhaak, om krokodillen te vangen; houten

werpschicht , zonder ijzeren punt.

^j;X>vaAm) selïgoet, zich in verschillende

richtingen door elk ader bewegen,

zooals bv. een troep vledermuizen.

i.-5v>v^^w spligang (de beteekenis niet in-

gevuld, T.).

v/sAa.U9 geheel: zonder gebreken; zuiver;

^ eerlijk; oprecht; ;— met plur. ^ULw,

ongeschonden; welvarendl gezond; — in 't

mal. nog: geheel enz., mal. verb., als nom.

pr., is salim.

CA-Lvü salëina, men. uitspraak vanUü^.

^V-fAi-Lw, Salomo, -

[^^^s^kXjsm selïmoet, dekkleed.

C QaaA#w , menjeliiiap, glijden; sluipen

zooals bv. kleine slangen doen,

onder drooge bladeren, gras of andere vuilnis;

visch in de lengte (langs den ruggegraat)

in dunne schijven snijden; bïsoel s., z.

onder bïsoel.

^ 4.a.Aa^> salijö (lees: jaU salijoeq; had

onder ^, dat v. d. W. bekend

is, moeten slaan; T.), w. sum., een rondje

in het dansen; menarilah aga(q) salijo,

kom dans eens een rondje, — [N.].

zich met alles bemoeiend;

bemoeiaL

A^-aJwvü selêhah, verb. van i-^jkU.

C QaXvü seleiijap — (van l^njap), naam

eener ziekte, waarbij de mannelijke

schaamdeelen in de buikholte verdwijnen,

-X v^w som, batav. — verb. ned. — zoo-

f̂
men. — z. k^lim.

*tVII9 %A/lA,I^O tyC-IKJ t ïyft IIFI

C »^Xw selëwingr, zie

/

é^ en ^^, vergift.

\.,4.^w » van een vermaard mdin faam] be-

roemdheid; vermaardheid.
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^ V-,|*,^vu hemel,

-^V-4w^ semadja en, minder gekuischl,

^ semandja (van niadja), slechts;

alleenlijk. — z. saliadja.

43V-'|w\Aj semadi, z, i^s^c^,

^ #vt>V^,^ siniadoe,\v. snm.,onrusli{f,—

[N.].

^ C <^ i Lf^Au semarak , w. sum., een grap-

penmaher, harlequin ('t jav.

s^mar?. T.).— [N.].

^ \V.>f.w semaram, naam van een boom.

- A^V.^AAi sama'oeii, verb. van ^^si^^.

^2;^DV-^^g soemangat (en semangat),

lemnsvuur; levenskracht; le-

vensgeest; ziel; volkomene bewustheid;

opgewektheid; hïlang soemangatnja, ^i>

bewustzijn is verloren; hij is ontsteld door

iels onverwachts voorn, schrik of vreugde;

koer! soemangatnja, kom terug! levensgeest

van hem [die hem verloren heeft] , een zeer

gewone uitroep bij plotselinge ontsteltenis

van iemand, voorn, van kinderen. Soms

is het ook slechts eene uiting van belang-

stelling in of medelijden met personen of

zaken, bij het hooren of verhalen van

berichten, die hem betreffen^ gunstig of

ongunstig en staat dan ongeveer gelijk

met onze wensch: dal het hem welga! God

zij met hem! en dergelijke, of met het

gewone mal. kasêhan! lemah soemang^at-

nja, zijn soemangat is zwak, d. i. hij is licht

ontsteld; bersoemangat, levensvuur enz.

hebben; bekomen van bewusteloosheid, veroor-

zaakt door schrik of vreugde; in opgewektheid

verkeeren; in rep en roer zijn.

é.Dv.-^AAi semangoe, naam van een boom.

^ ^JV^^wj semalo kamo, w. sum

bedwelmende ronde vrucht.-

eene

y

aX^^^am plur. van ^.

/ . tV-4s.#v^ > boterverkooper; ooftverkooper; krui-

denier.

y y y

LllJ ) #)V-4^/^ plur. van j^U^.

/ /

^^\w4./^ plur. van ^y.

joV-f-AAi semaïl, verb. van Jxa^*..].

>^V-4s.Au semajam, van vorsten gezeten zijn;

^ zich bevinden.

)\^^g plur. van ^^^

/ --j\..4wVNi plur. van >Ua*<.

\^^ys,,,^^j^ samboe (de beteekenis niet inge-

vuld, T.).

^^^^^./v.^l^yv^^
soemboe, pit van een lamp of kaars;

lont van een lontgeweer.— De lamp-
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pitten worden veelal van het merg van het

koem pai -riet gemaakt, dat zeer wit is,

van daar: beras, s., rijst van de witte soort;

s. badak, hoont van den neushoorn (vgl,

süëngoe IL, T.); persocihbcêwan, zundgat

van een vuurwapen, schoorsteentje van een

slaggeweer.

{^^ys^^^ I., nienjoembi, in broze voorwer-

pen, waar een stuk uit is, zooals

bv. eene tafel een stuk zetten,

IL soembï, bij het weven tempel

<3 v.A>|^AJo sembada, }£iv,^ gepast, voegzaatn,—
[C.].

^ \ Va*^a^ sembari, batav., terwijl; aldoende;

enz. [B.].

^cAa^^ sembarang' (eig. sabarang),

batav., elk; onverschillig welk,—
[B.].

^ C 3 \\.A^A^^ sembarak, w. sum., iemand

die alles gade slaat voor zijn

lieer; een intendant; rentmeester; voornaamste

geliefdste uitverkorene; pekajan sembarak,

een zondagspak; de feestkleeding {\g\. sem-

b^rap, T.). - [N.].

..^^\/s^/^ sembangan, w. sum., een vogel

zoo groot als een raaf doch

gevlekt (z. simbang, T.). — [N.].

\a^\w L sembawa, nom. pr. van een

eiland ten 0. v. Lombok.

IL (zelden) — wellicht eene smtr. van

MAL.-NEDBRL. WOORDENBOEK. DEEL II.

J

simembawa — dief; sampan s. {dieven-

sampan), naam eener soort van kleine bootjes.

^,^^\^j^ L sembab, ziekelijk gezwollen,

niet hoog, maar betrekkelijk uit-

gestrekt, zooals bv. de gezwellen in de

ketelkoorts of de wangen bij kiespijn.

IL of semboeb, van het aangezicht zeer

vol; onnatuurlijk vol; iemand met zoodanig

aangezicht, — z. tj^mboeng en bakoep.

(j;^^,/y^„,|sAN> I-^ menjambat, slaan met iets

elaslieks of buigzaams, zooals bv.

met een' rotting, eene karwats en dergelijke.

IL, sesambatan, batav. (jav. of bal., T.),

snikken, innig weenen. — [B.].

^ l^^;^A-*f,*w , kasanibet, batav. (jav. een

toeval krijgen, plotseling ziek

worden /T.), zekere ziekte, waarbij 't lichaam

verhit is, de eetlust wegblijft, de lippen droog

zijn, en men een bitteren smaak in den

mond heeft; zekere gevaarlijke maagkwaal.

^^^^A-^Mi? menjamboet, aannemen, ontvan-

gen, opvangen; aangrijpen met de

handen, bij de hand grijpen; ontvangen een'

gast; tn/m/ew; bij het s^m^ttjah-spel, van

de onderste noot ontvangen van de bovenste,

d. i. breken en indringen daarin, waardoor

de onderste het spel wint (z. s^lam).

•X- ^^_^>>*A4^.vM sambit, batav., met iets gooien;

met steenen gooien, — [B.].

^jj^A^rVJ soerabat, stop; prop; kurk; deuvik;

menjoembat, toesloppen; kurken,

18
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^O^^^^'^ simbat, w, sum. (manjimbat-

ken, T.), open schuiven gordij-

ncQ bv. — [N.].

i2^^A*|w\^j I.> menjenibat, buitenwaarts slaan

of houwen; door eene buitenwaart-

sche beweging met den arm grijpen, inz,

in het voorbijgaan; bij het naaien van

een* zoom vallen (opnemen) met de punt

van de naald; den draad, waarmede genaaid

w^ordt doorhalen (vgl. onder dj ah i t, T.);

het woord van een^ ander opvallen, om er

iets over te zeggen; in hei voorbijgaan

medenemen, zooals bv. zeeroovers doen met

kleine plaatsen, die op hunnen w^eg liggen;

iets invoegen in eene rede of geschrift, als

het ware ter loops mede nemen.

IL, menjèmbat, balav.,: menjebröt, iets

met geweld of ongemerkl wegnemen. — [H.] ;

schrot, ontfutselen. — [R.].

yk*<w\w> nienjambar, grijpen in de vluchl

of snelle vaart; aanvliegen op iets om

het te grijpen.

^A^^gg, menjemboer (vgl. simboer, T.),

van vocht of andere uit losse deeltjes

bestaande zelfslandigheden, met eene zekere

kracht en in deeltjes opgelost, verlaten of te

voorschijn komen uit eene betrekkelijk nauwe

opening; uilbruisen, spuiten; ajer k ahwah

pon m^nj^mboerlah kalóëwar dari

dalam möëloetnjgi, en de koffij kwam,

in kleine deeltjes opgelost [spoot) , uit zijn

mond; menjemboer lajang, bespuiten met

genees- of toovermiddelen , w^aarbij de genees-

heer zich, met het geneesmiddel in den

mond, over den zieke buigt, een paar keeren

opzettelijk hoest, zoodat de met het genees-

middel bezwangerde adem den zieke raakt,

en daarna het geneesmiddel o]i eene andere,

onverschillige pkats uitspuwt; örang ter-

semboer, iemand, die met een toovermiddel

bespoten, d. i. gelukkig in ondernemingen is:

menjemboerken, doen te voorschijn komen

enz,y uitspuiten; nagfi, jang m. ajer ma-

war, draken, die rozewater uitspuiten : maka

anaknja dis^mbcérïnja dengngan sïreh,

en zij bespoot haar kind met [gekauwde)

slreh.

*A-|«.iAA4 sembir, raiul van een bord, schotel

of dergelijke; marge van een geschrift;

de ribben, gewone of gevleugelde, van

allerhande vruchten, zooals bv. van de

katjang botor, de belimbing.

-K- yK^Aj^ sember en soembang* (soend.,

T.), balav., dof van geluid, defect,

rammelend. — [B.].

^ y^^A^ soember, jav., bron, wel. — [C.].

-¥: y\^AJ4 soembar, batav. (jav.), elkander

verwijten: tarten; uitdagen, — [B.].

,A>^A^ simbar, naam eener parasiet-plant.

j
^j^js^ I., menjimboer (als men dit woord

en zijn afleidingen vergelijkt met
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semboer, zou men geneigd zijn het te

houden voor de hrabbel-uitspraak van "t

andere, T.), opgooien vocht of uit losse

deeltjes bestaande zelfstandigheden, zoodat

het opgegooide zich in zijne deeltjes oplost;

hegooien mei vocht enz., begieten; bespuwen

met geneesmiddelen (z. semboer, T.); met

omgekeerde hand (de Vingers naar boven

zijwaarts naar buiten) steken of houwen

naar iets; met den arm naar de tegenover-

gestelde zijde uithalende, naar voren toe

houwen of steken (eene terts toebrengen),

opgooien enz,; m. ajer d^ngngan p^nga-

joeh, water met de schepriemen opgooien;

tanah djangan disimboer, gooi de aarde

niet uit elkander; menjimboer lajang, bespu-

iven met geneesmiddelen , waarbij echter het

geneesmiddel naast den lijder uitgespuwd

wordt.

ü II. simboer, w. sum., opstijgen^ opbrui-

schen van het bloed; alah tampa (tampaq)

bondakandongt^rsimboer darah dida-

danja, bonda kandong (zijne moeder, T.)

ziende, steeg hem het bloed naar de borst. —
[N.].

^ a) *a4,am semberama, jav., scherts, boert,

kortswijl; schertsen; boerlen;

grappig; dartel; onoplettend; nalatig.— [C.].

C
,
^ ^A4>j>^ semberap, volle uitrusting; ex-

pedilie (materieel); sjreh-doos,

met alle toebehooren.

L J? yk.4ww semberip, soort van knaap met

een* eenigszins opstaanden rand,

voor met ondergeslagen beenen zittenden,

waarop bij het elen gezet wordt eene

schotel met gekookte rijst waarvan men

dan op zijn bord neemt; gewoonlijk is de

sQmb^rib van koper en heeft één' ronden,

hollen voet. — z. pahar en talam.

/j y^-|wvj I- semboerna — skr. s oewar-

na — , goudkleurig,

* II., — skr. sawarna — gelijkend;

homogeen,

f Ni^A-|s./w sambas (niet ingevuld; denkelijk

wilde V. d. VV. dit in vullen met

den eigenn. van een staat op Borneo, T.).

o-A^.^ I- sambang, rondgaande nachtwacht,

ronde, patrouille,

IL, verlaten hijennest; lïlin s., was,

afkomstig van eene s., dat door den invloed

van het weder gebleekt is en gaarne als

geneesmiddel gebruikt wordt.

* IIL, batav., overmatige vloeii72gen der

menstrua (vgl. jav., T.); daoen s.: radja-

wardi.

iA-^|s.A^i I-^ nienjamboenj, aaneenhechlen;

splissen; samenvoegen; lasschen; aan-

lasschen; enz.; sambö&ngan , wal aangelascht

enz, is of wordt; lasch; samböêngan tïjang,

steng van een mast,

IL, holle cylinder op eene pan, waarin iels,

bv. gegiste rijst voor arak, gekookt wordt.

18*
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y.^
rAix«Uw

b'

pje — pluchea balsanüfera; polhos

officinalis (vgl. jav., T.).

* II., rfe slaq van een' haan bij 't vechten.—
[C.].

i-A»-4ww soembang*, beleedigend voor hel

gezicht, het gehoor of het^zedelijk

gevoel ; wanstaltig ; wanvoegelijk ; ivanhlin-

kend; onharmonisch; onzedelijk; van een

muziekinstrument ontstemd; hloedschande;

z. bij somber.

,^|,,„vu soenibing, van snijdende werktuigen,

aarden gereedschappen en dergelijke

broze dingen schaardig; schaardig zijn;

schaard (z. sempak, sompek en rompis);

milêlóet s.^ hazemond; bïbir s., gescheurde

lip, hazelip.

^A-*|wVJ soinbongTj snoevend , pochend; dur-

vend, brutaal; vermetel; aanmatigend:

ingebeeld, verwaand.

iA-|wv^ simbany, naam van een zeevogel—
procellaria (z. sembangan, T.).

^ t^^^Ju^ww saniboek, balav. (bal): sa-

boeL— [T.].

C iu^AAj soeniboek, z. j^.

C Qa^aaj simbak, naam van een. eetbaren

zoutivater-visch,

^ L.,jS^^éSjsj , kasinibökaii, batav. (jav.),

zekere medicinale wortel, con-

volvulus foetidus. — [T.].

t

, Aa-^mvw sambal, toespijs bij de rijst, waar-

van de hoofdingrediënten fijn ge-

maakte spaansche peper en zout zijn en

die van de verdere bijmengselen of de ver-

dere behandeling haren bijzonderen naam

ontvangt.

/ Ka.4s^vvj sambil, te gelijker tijd; iels te

gelijker tijd doen, bv. rooken en

lezen, maleisch en arabisch leeren.

}vA«-|wwg semboel, gedeeltelijk uit eene opening

te voorschijn komend, half buiten en

half binnen bv. de prop van een bloedzweer;

uitpuilend; zwellend, zooals bv. de borsten

eener aankomende maagd.

/ Ka.-4%av soemboel, soort van mandje.

\j<j^/j4> menjombol, iemand hel eten in

den mond stoppen, tol eten dwingen.

\^\A^A./sj^\^ I. sembelit, hardlijvigheid,

II., beurs om het lijf; katje,

c\AA-4../VÜ ? menjembeleli, slachten (bij P.

beter opgegeven, T.).

iAAx4*^M sembelïjoeng, naam van een

sultanschap, dal met het sul-

tanschap Goenoeng Tehoer, op de Oostkust

van Borneo gelegen en tot Ned.-Indië be-

hoorend landschap B^rau uitmaakt.

A,Ax-*f.AM sanibalëWa, van een werk 7iiel

met den noodigen ijver of zorg

verricht; gebrekkig: meiijambalëwa, niet

^



277 ^UkAMI

met lust werken, zammelen, talmen; me-

njambaléwaken, niet met lust behandelen,

flauw behandelen, *

>A^AW sembam, van hel aangezicht in iets

^ bedolven, zooals hv. in zand, in mod-

der, in een kussen, in de handen; op het

aamjezicht gevallen; van een' vorst onttroond,

van een* anihlenaar ontslagen; van een

ministerie of koopman gevallen,

^ / ^KJ^K>4 sembeii , verb. van sambil,

batav., terwijL — [B.].

^x^^vu sambaii, naam eener soort van

gras; böênga s., z. onder böënga en

ringgit.

L **j i éj<^/j^ seiiiböêrit, z. bdêrit; me-

iijemböêrit, enculércn; bersem-

böêrit, paederaslie drijven; bfrseniboérïtaii,

tesamcn.

C L\^/^ seniböèwaiig, soort van dukdalf

^ in het water, om er vaartuigen aan

vast te leggen, bestaande uit eenige staken,

in het water geplant en met de punten sa-

mengebonden, zoodat zij een' kegel vormen.

) (kAïWi semböêloe, uitermate dom, simpel,

^ ) iLX.4«i^M soemböëli, hoorn van de neus-

hoorn, — z. soemboe. — [C.].

mj 9L^^f>^ semböêlaiig, naam eener be-

woonde streek op het eiland

Kalat, onder Lingga -Riouw.

/j 4A^AW sembGêiii en , minder goed

sembo&iiji , z. onder böeni; (ber-

seni bOên i , T.), zich verborgen houden,

schuilen; roompoet s. (niet ingevuld).

^\^ aA Éo^^ws^ semböéhoek (uit 't bal.,

T.), t^lor s., ba tav., win-

^* O AA«|N.yW semböjaii, sein; waarschuwings-

teehen; signaal; leus; wacht-

woord.

^ Aa.-|wvü sambali (verkeerd gehoord in

plaats van sambar? T.), w. sum.,

opvangen.— [N.].

<K\^AM sembah, zichtbaar eerbetoon; aan-

bidding; eerbiedige groet; compliment;

eerbiedig gezegde; met zichtbaar eerbetoon;

meiijembali, eerbiedig spreken; spreken met

zichtbaar eerbetoon, voorn, door de handen

vlak tegen elkander Ic leggen en zoo op

zekere hoogte van het hoofd te brengen;

vereeren door zichtbaar eerbetoon; aanbidden;

godsdienstige eer bewijzen aan iels; m.

pa n dj a ng, zich staande diep en langzaam

buigen; persembah, wat eerbiedig aangeboden

enz. wordt; eerbiedig aanbod; offerande; eer-

biedig geschenk; eerbiedige te kennengave;

wat bestemd is, om eerbiedig aangeboden enz.

te worden; eerbiedig aanbod enz. (waarom

zijn hier bepcrsembalikeu en m^mpersem-

bahken, weggelaten? T.).
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^#|ww iSemboh, van eene ziekte genezen;

van levende wezens, die ziek zijn

geweest, genezen, hersteld; wederom gezond,

<^«4ww f menjimbali , van boven naar beneden

begooien; m. lantai d^ngngan ajer,

den vloer met waler begooien; djangan akoe

disimbah, begooi mij niet (van boven); ter-

simbah, van boven begooid; s. gelombang,

het overslaan der golven; m^njimbahk^n

ajer k^lantai> water overden vloer gooien;

tersimbah k^lantai, over den vloer ge-

gooid; bersimbahan, van boven naar beneden

over iets gegooid zijn; segala söëratnja b.

d im ë dj a , al zijne brieven liggen over de

tafel gegooid (dit artikel is een van de beste

van 't geheele werk; waarom de andere

woorden ook niet zoo behandeld? T.).

iA^v|wvu senibahjang; — smst. van sem-

bah en jang(godbeid),— reremwgf

der godheid; verrichting van godsdienstige

gebruiken, voorn, van de voorgeschrevene,

hetzij in woorden of door zichtbare ceremo-

niën; van daar ook: gebed in dien zin (dus

niet: hel doen van een verzoek aan de godheid,

z. Uj); menjembahjang', de godheid aaw-

bidden enz.; meiijenibalijangkeii, een lijk

bersembahjaii^en.

/ -.A-f.AAj simbai
,
goed voorkomen,

\^^^ysj^0^^^ senibëta, stut voor vaartuigen

op 't droog, voor het omvallen.

, NAA^fnAAJ sembfloe, splinter van bamboe;

soort van mes van bamboe gemaakt,

dat onder anderen bij de besnijdenissen

gebruikt wordt.

sembilan^, z. s^mïlang.

^*wAaa.4..,vj sembilan (smtr. van s^ (sa)

en ambïlan, dus een genomen,

namelijk van tien), negen; menjembilan,

de negende zijn, bv. van kinderen.

c /

\^^^y^^^^^>,,/^ , weg, die iemand bewandelt; pad;

richting; wijze; gedrag; zenith (verb.

van ci^naaw, eig. (^)j^) l::--v«^), richting

van het hoofd; ci.?^.*^), de wegen, bij uit-

nemendheid, d. i. de wegen, die de meri-

diaan van den waarnemer en de verticaal-

cirkel eener ster beschrijven, en van daar:

de door die twee cirkels in het zenith

gevormde hoek, het azimulh (verb. van

a'ssoemoet).

^2>^-iwVJ scmat, tooverkunst, waardoor iemand

als het ware op de plaats vaslgespeld

wordt, zonder zich te kunnen verroeren;

menjemat, vaststeken met eenig puntig

lichaam, zooals speld, een doorn, een pin

en dergelijke, bv. een halsdoek, eene gordijn,

twee schakels van een' gouden of zilveren

buikband, de twee deelen van een deur- of

vensterhengsel; met eene semat aan elkan-

der steken; vastpinnen; vastspelden; pakoe

s., pinnen, correspondeerende met gaten in
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een ander voorwerp, waarmede twee voor-

werpen, bv. twee planken van een vaartuig

op elkander vast gemaakt worAeu] gebogen

spijkers, waarbij twee planken met de

randen op elkander bevestigd worden, zooals

hoef en hoefijzer.

(^2>/v^/W senioet, mier; semcêtan, slapen \ixn

ledematen.— *batav. ook: kesemöe-

taii (vgl. soend. sings i reuman van si-

reum, mier). — [ï.].

^C^^lww? semat semata, w. suni., hel

heelal; alles; de geheele wereld

enz. — [N.].

. A r^iirv^^ seniedjana en semendjaua (van

m Q dj a na), van een werk m^'rf-

delmatigsL
o»

(^ azs^-i^/wsj semeddjak, z. ^^^.

UJ

c\CSi^*^/jü semettjah (van pettjah), zeker

kansspel, waarbij harde, noolach-

tige vrachlen, inzonderheid de böêw^ah

k^ras, op elkander gelegd worden, en hij

het spel verloren heeft, wiens noot door

een' daarop aangebrachlen slag sUik gaat.

(^
•> \ F»Nr\ ^ A^i , beenvlies van het bekkeneel,

wond, die zoover gaat.
y

z. ) , JftAA^J ,

^ ï$ cX.4wvu semedah, batav. (uit 't bal., T.),

gisten, — [B.].

^ /CcX>K^ semedi, jav., aanbidding; gods-

dienst; God; godheid. — [G.];

kleine vergissing in plaats van semadi of

s^médi! (T.).

(^ a«> ^^••.AAi semerbak (niet ingevuld, T.);

z. m^rbak.

^ iC>^> c> ^4-/^ (öud-jav. ^oemrïdanta,

als de cridanta-bloem) : zeer

fraai en wit van de tanden. — [T.].

\sj;y\M^4^/^ semesta — skr. samasta—,

geheel, gansch; de geheelheid, de

ganschheid,

.^M soemsoem, merg.

, hooren (waarneming met het gehoor);

gehoor,

^V^-^f-^ plul^ van ^xy,

Simeon; z. sama*oen.

J^j^^^^vj , wat gehoord wordt; geluid; gerueht;

goede naam, goede reputatie,

«^,vj Sftiiaiig:, naam van een menschenras

in het schiereiland van Malaka; be-

woners der groote bosschen; in doek s.,

z. onder in doek en samang.

LiisJ>L,4wvs* semang'ka, naam eener soort van

meloen, watermeloen — citrullus

edulis.

LLxA-^^w» semaiiggi of semanggi goe-

iioeng, z. onder apam en

segara.
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^^rOU|ww senienjg'ali, /;a55e«rf, helamelijk,

behoorlijk,

L Q-^Aii I. sanipoe, gedurig onwel zijn;

sleepende kwijning; sukkeling,

IL, menjampoe, spelen, die aan den gang

zijn sloppen, dat onder zekere voorwaarden

kan geschieden, doch niet meer dan drie

keeren achter elkander.

^ L-^fl-|wva sampi (uit 't hal, T.) en sapi

(uil 't jav.), balav., koe; os, —
[B.].

(\ w^/W senipada (de heleekenis niet inge-

vuld, T.).

Mj(3ul-|wvy ^^^Y^^A^iW^ grensscheiding, zooals

hv. eene rivier, eene bergreeks.

/.j\ji-4^i^M I- senipana— skr. sampan n a— ,

van gereedschappen inz. van wa-

pens geluk aanbrengende; geluk aanbrengend

gereedschap; eene k^ris s., heefi altijd 9 lok

en eene gandja ëras; z. semp^nna..

IL, z. dj^mpanci.

^^^yJli^^,^/sjsi sempat, geschikle of beschikbare

/?jöf voor iets; tij ada sampat akoe

datang, ik heb geen tijd om ie komen,

Ij^i^ -f{,i-|-.AV L sempit, eng., nauw, beëngd;

benauwd,

» IL, achterwaarrsche slag met de hand

of een wapen. — [C.].

^^^-JLftA^j soempat, naam van een zoulwaier-

visch.

^^>^ii-|wvy I- soempit, blaaspijp; meiijoempit

(ken, T.), blazen kogeltjes of

pijltjes door eene pijp tiaar iets.

IL (of k ar o eng), groote zak ter bewaring

van allerhande voorwerpen, veelal van mat-

werk en aniler grof goed; z. kam pi t en

kampil.

IIL, soempit- 3, naam van een zoel-zout-

ivaler-visch.

•^ V,:>AJi.4wW ? kesimpattan, batav. (uit 't bal.,

T.) , iels in de verkeerde keel ziUen

hebben; ook: simpatan. — [T.].

^ Xj^aJ ^ L\Ü-iww«j sempadöêlïliaiï , w.

sum.= pad(likan.

—

[N.].

iij^^j^ sampar, pest; epidemie onder men-

schen en vee.

d^/^y samperiii, batav. uit 't soend.,

iemand komen halen (B.).

J

J'

-X- ^Ü*|vvj sampoer, men., 'nstuk lijnwaad of

een doek als borstkleed bij vrouwen
;

ook: sisampoer; vgl. jav. (T.).

.OJ^'.js^ L sampir, bovenstuk eener k^ris-

schede, waar de gandja in komt;

meujampir, eene kris of k^ris-schede van

eene sampir voorzien,

II,, batav., iets ophangen, — [B.].

il-fi^u I- simpoer (beter sim poeh), naam

eener plant— colbertia obovata; s. a j e r,

dillennia speciosa; dillennia macrophylla.

IL, z. simpoh.

J!'
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^d^/jj simpir (de vleugels laten hangen);

alleen in merak s., soort van gakf^ij

builen boord van Indische vaartuigen, onge-

veer zooals op de ouderwetsche europesche

schepen; rader/cast van een stoomvaartuig.

^LlU>Ü*|vvu semperoet, soek., spuit,

spuitje, — ^semperot, hatav.

(uit 't jav.;, T.), spuiten. — [B.].

^ C ^iL|wvu seniperong, batav. (uit ^i jav.,

T.) , open koker; lampeglas; schoor-

steen; koewë s., oblie ofoblietjes, een hekend

gehak.— [B.].

/.j ^Ü^/wy seniporiia— skr. sampöérna—
volkomen, volmaakt; zonder gebre-

ken; volledig; voltooid, volbracht; afgeloopen.

iÜ-'^ww sanipang^, verlak; vernis; nieujam-

pang*, verlakken, vernissen; sampa-

ng'aii 5 verlakt (verlakt werk)
;
gevernist werk

(vgl. jav., T.).

i.Ü^A^ I' samping (zelden), zijde; kant.—

* hatav. (uit 't hal., T.); h^rkris di

samping, een kris op zijde dragen; dj ala n

di samping, een weg op zij, hv. van een

voetpad naast den grooten weg. — [H.].

^ II., soort van trom. — [C.].

il!., hatav., uit 't soend. de sarong. —
[B.]. — ^ samping, w. sum., een smal stuk

katoen; een soort van slendang die echter

door hehoeftigen als kain gehruikt wordt;

omgorden; omdoen, samping s^ndjata, de

wapens omgorden. — [N.].

^- iiL^ww soiiipoiiS', soek.,: rompong.

^ iiLfwW soenipiiig", hatav. (jav.),= soen-

ting; koewë s., een gebak van

rijslmeel en suiker. — [B.]; hal. 'n gehak

heslaande uit pompoen, klad i of pisang en

meel (T.).

^ ijL^^AU simpiiig', hatav. (vgl.jav.,T.),pto^e

visch (vgl. sinting. T.); de onop-

gerolde oblie. — [B.].

iJi^|sA^> sempang, zijvoeg, zijpad; zijtak

eener rivier, arm eener rivier; nie-

iijeuipang, een zijweg inslaan; op zijde gaan;

een anderen weg inslaan; uil den weg gaan;

s. ^mpat djalan, een viersprong; selem-

pang*, van den rechten weg afwijken; kromme

sprongen maken; s. sïjoer, naar verschil-

lende richtingen.

(^ iÜ^lsAu I. sampak, van snijdende of pun-

tige werktuigen ingestoken lot aan

het gevest; van eene roeispan ingestoken tot

daar waar de steel begint (pinggang), of

tot aan hel handvatsel; van een' spijker inge-

dreven lot aan den kop; van een zeil voorge-

heschen; menjampak, snijdende of puntige

werktuigen insteken tot aan het gevest.

IL, beslag van goud, zilver of koper aan

het hoveneinde van den slok eener piek.

III., naam van zeker dobbelspel met duiten.
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eene soort van onder- of- boven. — ^ soek.,

soort van kruis- of- munt-spel met drie duiten.

.*•

i
^ _ Q n.-t-_A^j - menjampok, aanslooten tegen

iets, bv. met den voet tegen een'

steen; van twee lichamen, bv. twee vingers

zich tegen elkander in bewegen en elkander

raken; aanvliegen tegen iets, zooals bv. een

vlieger tegen een* anderen vlieger, of een

roofvogel tegen een' anderen vogel; van

degens, sabels, pieken en dergelijke kruisen

in de hoogte, om er bv. iemand onder door

te laten gaan — ; zich ongevraagd mengen in

iets; tegen elkander in rennen, zooals bv. twee

wagens; zich door elkander heen en weder

Itewegen, zooals bv. een hoop zwaluwen of

vledermuizen , menschen die komen en gaan;

bersampok balioe (niet ingevuld); b^rsam-

jiok^ aanstoolen tegen iets enz. bv. een' steen;

iemand storen in zijne bezigheden; serampok

toen^g*oel, wie tegen alles aanstoot; onhandige;

linksche; kesanipökan, aangesloten geworden

zijn; door een boozen geest getroffen zijn.

[ ^Ajf,_\^j sonipok, onverwachts tegenkomen.

L^ ÜJD^joj serapak, aan den rand beschadigd,

minder dan sompik (z. sompek,

T.); schaardig van natuur, of door het een-

voudig ontbreken van een stuk uit den rand

van iets zonder dat het er te voren geweest

is. Gewoonlijk echter wordt sempak als

geheel gelijk aan soembing gebruikt; me-

njempak, schaardig worden, door langzaam

werkende oorzaken. — z. soembing.

L-JlC-^/vg , menjempok, in 't voorbijgaan

tegen iets stooten, bv. met den

elleboog; iemand aanranden in zijne eer of

goeden naam; van eene schuldvordering:

overdragen op een' schuldeischer van den

schuldeischer; een' wissel endosseeren.

LlSsSLi^Aj^ sompek, aan den rand zwaar be-

schadigd; z. s em p ak en s o emb i ng.

/ Kü^lwvj sampoel, overtreksel, sloop; kap;

helm, waarmede kinderen en jonge

dieren soms geboren worden; (bersampoel,

T.) van een overtreksel enz, voorzien; me-

iijampoel, overtrekken, in een overtreksel enz.

steken; s. bantal, kussensloop; bcèdak ber-

sampoel, kind, met een helm; besampoëlan

(men zou hier p^sampcêlan verwachten,

T.), overtrekking,

}jL*|w\»si sampil , bast aan het onderste gedeelte

der hoofdrib,

KIL|wVJ sempal, vast zittend in eene opening

en met een gedeelte er uit stekend,

zooals bv. een kogel, die te groot is, in

den mond van een stuk, een weitje in het oor,

een pruimpje in den mond; onder iets zachts

zittend en daarin eene verhevenheid vormend,

zooals bv, een pruimpje tabak onder de lip.

^ Aü-lwvy soempel, batav. (jav., T.), kurk,

stop, prop; iels daarmede dicht

maken, — [B.].
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. ViLf.^ I- simpoel, knoop; menjlinpoel,

knoopen; s. hïdoep of pöëleli, strik,

schuifknoop; stropsteek; s. mati, gewone

knoop (s. lQpas-2); s. ingatan, knoop,

bv. in een zakdoek, om zich aan iels ie

herinneren; nieiijimpoel dihati, een geheim

in hel harl knoopen, d. i. bewaren; disitnpoel

hantoe, door een spook geknoopt o{ ineenge-

strengeld, of d. s. sang sel^mbai, door

sang Kelembai geknoopt enz,, wordt gezegd

van iets dat uitermate verward is, zooals

bv. het hoofdhaar; z. ook onder s^njoem.

IL, naam eener planL

sempelat, bij plekken bemorst

zijn (als ware pleksgewijze be-

morslheid), zooals bv. door plekken bloed,

kalk, inkt en dergelijke. — z. s^l^ppat.

•7f L^^ilAiLfww soniplak, ba tav., iels waar

een groot stuk af is, in te-

genov. van kóbès. — [H.]. — ^ sompelak,

gebarsten. — [B.]; sompelat, losraken, als

bv. een blokje hout van de leuning van een

stoel, omdat de lijm is opgedroogd. In de

Indranata: ada jang somplak pipinja

sab^lah en ada jang somplak panlatnja

k^na di batjok dengan enz. (vgl. soend.

somplak en somplek). — [T.].

^ LJiAÜ-4.^ sempelek, batav., uit 't

jav., gebarsten, gespleten, —
[B.].

a

CT^

^JtAü-^v^u senipelah, onnut, tot niets dienstig:

wat onnut enz, is, oud vuil; on-

bruikbaar mensch; deug7iiet,

/wiLf.yVü sampan — oorspr. chin. (drie-

plank, T.) — benaming eener soort

van kleine roeivaartiiigen , schuitje; bootje,—
s. toen da; s. kötak, vierkante chinesche

sloep.

ii.*|wvv^ I- sampoen, van haar lang genoeg,

om het op te knoopen.

II., gaaf, ongeschonden; volmaakt; afge-

daan, klaar,

I
simpan, van een geschrift den

zakelijken inhoud aantoonende, be-

knopt, bekort; zakelijke inhoud, korte inhoud,

beknopte vermelding; menjimpan, bewaren,

bergen; wegleggen; in bewaring hebben; in

voorraad hebben; uit een geschrift trekken

het ter bewaring waardige, nemen den

zakelijken inhoud, bekorten, compendieeren ,

een geval beknoptelijk aanteekenen,

^wÜ^A^> sempeniia, gezegde, handeling of

gebeurtenis, iemand geluk of ongeluk

aanbrengend; zegen; verwensching ; voortee-

ken; voorbeduiding ; menjempenna , zegenen

vcrwenschen enz.; z. sempana.

^ , .j i aH^ajü serapöraii , batav. , zaad-

padi — [C.].

ij ^^^M . menjempöloiis', onordelijk tot

een wrong vormen, zooals bv,

het hoofdhaar; sang go el s.



^^^AAwj 284 ^^6^

^ / . « 4.iL4wwu sempöiia, w. siim., een Ims,—
[N.]; vgl. sQmpana (T.).

^ih^^^^j^ , mciijompoli , schrijdelings op den

schouder dragen, zoodat het eene

been langs den rug, en het andere langs

de borst nederhangt.

iKE^^^j»^ sinipoli (z. sinipoer), naam van

een' eetbaar aardappetachlig knol-

gewas.

-¥: <Xa^^^^j>j^ l' sinipoeh, w. sum., slruike-

/e,,._[N.].

II., z. simpoer.

^a^/^ sampah (en serampah), allerhande

drooge vuilnis; ititveegsel; wegwerp-

sel; overblijvende kleine deelen van drooge

voorwerpen; slof; afval; in de nederige taal :

huisraad; goederen (z. sarap en sQra-

sah). — * balav., vuil dat op het water

drijft. - [H.].

<^i4«^w soempah, doen van een' eed; zweeren;

vloeken (bedoeld: b^rsoempah, T.);

nienjoenipah , vervloeken enz, verwenschen;

menjoenipalli, een eed laten doen (beëedigen,

T.); soempah-3, naam eener soort van ver-

giftige hagedis, die het slappe vel tusschen

de beenen en den buik kan uitspannen en als

eene soort van vleugels gebruiken.-— * batav.,

makan s. (zal di makan s., moeten zijn,

T.), vervloekt zijn w^egens mishandeling of

miskenning van ouders.

/ -Ü-l^sAi I- sampai, drukt eene bereiking

uit, tot aan; tot; aan; bij; aankomen;

komen; tot aan; komen of gaan zoover

dal . . . ; gebeuren; voldoen; bevredigen;

ten einde brengen; bereikende eene zekere

maat; toereikend; genoeg; genoegzaam; vol-

doende; zoo dal; zoo zeer, dal [eig.: gaande

zoover, dat]; zelfs; s. hati , hardvochtig genoeg

zijn (hel hart hebben iets kwaads te doen, T.).

IL, z. ampai; menjelampai, van een*

doek, waarin kleine kinderen gedragen

worden zoodanig over de twee schouders

hangen, dat het eene einde over den linker

schouder naar achteren hangt en het andere

einde, onder den rechterarm door, naar

achteren gebracht en van daar over den

rechterschouder naar voren geslagen wordt

(z. ook sel ampai, T.); saiiipajau: am-

pajaii.

/ -nCL^wVj I- simpai, hoepel; menjimpai^

omhoepelen,— ^ soempé, batav. (bal.,

T.), band of hoepel,'— [H.].

IL, naam eener soort van aap— sem-

nopithecus melalophos. — z. tjïpai III.

^ f\iX^d^\M sempïdan, soek., naam eener

soort van fazant.

L Ü^i^juü semak, van een stuk grond dicht

begroeid met lage gewassen; ver-

wilderd; van een bosch dichl; moeielijk te

doordringen door de menigvuldige lage gewas-

sen; dicht kreupelhout, ruigte, wildernis.
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^•5 #) o^-4*^vu semelawan, naam van een
I -J^/ ig^ icXa^Kvu (oud-jav. soemanasa,jav.

soeniarsana): de Ijam-boom,

^,.^x^-^-ww seniamboe, naam eener dikke

soort van rolling, die als wandel-

slokken gebruikt w^ordt (in de lamp. de

bekende gevlekte soort, T.).

/ -Ji^^^/NAJ semampai (van sampai?)', van

balken, planken en andere lange

voorwerpen niet gelaschL

^*.-.|ww seman, verb. van ^jIaa^Ic.

/i*-4wvvj> senieiiiia-2, zonder aanleiding, zon^

der reden.

\V-aJv.^|ww sementara, z, onder antara.

iXJL^/Vj sementoeng", beperkt van verstand,

bot in dien zin; onnoozel, eenvoudig;

gevoelloos; orang s., goedbloed, sukheL

^j^ semandja, z. s^madja.

. X r%i;r\ l^^jLi semendjana, z. s([?m^djana.

(^_jijs:U^^ semendjak, z. ^>^w..

cXA>iw^g semenda, betrekking van een mansper-

soon met eene familie door huwelijk,

inz. door het huwelijk van iemand uit eene

vreemde plaats of landschap.

jcXa^Iwvu semendara, naam eener groote

soort van mieren,

\lXa-|wv\j, salamander.

j

paka-bloem in de jav.-mal. verhalen.— [T.].

CCXx^^s^g semoeiidiiig, naam eener soort

^^ van aap,

jCAJL-fww semeiidal, moskovisch glas,

^ ^-.>cXa-^.^ seniender, 6ocöf5/?nW.— [C.].

^ ^^-iLLfww semeneiigiigah (van t^ng-

ngah), soek., tusschen beiden

zijnd,

A^l^^vü semöê, schijn (niet waarheid); bedrog;

list; menjemöê, door bedrog be-

nadeelen; door schijn misleiden, bedriegen,

overlisfen, verschalken; s. daja, arglist;

bcêdjoek pelembang tïpoe sïjak s^möê

malajoe; sem(fe-3, eenigermate; eenigszins;

min of meer; s. l^ngkoeng, min of meer

bol, zooals bv. een plat horologieglas.

* 2". jav., gelaat; gelaatsuitdrukking,

4.^|wvy semcèwa en semcêha— skr. samöê-

ha — , alle, het geheel; alles; allen;

keseméwaiija, van hoeveelheden het geheel

daarvan; allen daarvan (all of Ihem); allen,

y y y

:> y

Lll^-f.^ plur. van ^U^.

C ar^ 44,.,w semöètjoep, z. onder soen-

dal
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) ) (3 ^-iwui of ) , s.^ , semoèdera — skr.

s^moedra— , oceaan, — ^ Vroe-

gere naam van Pasai, dien de Port., in de

verbastering Sumatra aan het geheele eiland

hebben gegeven. — [T.].

\ ^.4*..^J^, sabeldier — mustela Scythica —

;

sabelpels; hleeding van sabelpels,

UL5 4..|ww semöêka (van möêka)^ eender van

gelaat, van aangezicht tot aange-

zicht; tegenover elkander; onder vier oogen

bersemdèka, zich van aangezicht tot aange-

zicht enz, bevinden; menjemékaken , tegen

over elkander stellen, confronteeren,

/ J ^-^**^ semcla (van m 03! a), van den begin-

ne, van voren, op nieuw; nienjeni ce-

laken, van voren enz, doen; beginnen.

^ ^«4ww > heete wind; verpeste wind (de

Samoem).

^^^^y^^^^M plur. van ^^.

f w|wvy semai, het digi bij een gezaaide, on-

verschillig of het al dan niet ontkiemd

is; itienj^mai, dicht bij een zaaien aller-

hande zaad, om er jonge plantjes van te

trekken, ter overplanting; s. kahwah,

ko^e, op die wijze gezaaid; kahwaïi

s^majan, zaaikofjie; persemajan, de plaats

daarvoor, de plaats met het gezaaide; k^bon

p,, een kweektuin.

fU^^^JKi 9 hoorend; hoorende; hoorder; »x«^),

de hoorende bij uitnemendheid, d.

i. God; ftAA^JJ^Ac (dienaar van denzelve),

mannelijke eigenn.

^ 5i.A^|ww samijanj, w. sum., een weinigje,

zooveel als men tusschen duim en

vinger kan nemen, — [N.]; had onder

^A^, moeten staan (T.).

iA/w4<A^ semilang of sembilan^, naam

van een eetbaren zoutwater-visch
,

die een' zeer venijnigen stekel op zijn' nek

heeft; de kleintjes heeten ook: anak selara,

en zijn nog venijniger dan de ouden.

A.4s^^f>^\sj semêmeh, van den mond en het

middelst gedeelte van het aan-

gezicht bemorst, bv. met stroop, met

saus, met bloed.

/ -AA-i^/w seminai, naam van een' hoogen

boom; s. ajer, soort, die voor-

treffelijk timmerhout oplevert.

/ -.A^AA^ serail, verb. van ^AA/JltXA^i.

,.w/w sen — eng. cent —, cent, engelsche

koperen munt voor de Straits Settle-

ments = Yioo dollar; sedert de invoering

van het nieuwe muntstelsel in Ned.-Indie,

ook: cent == Vioo gulden. — Wil men

duidelijk zijn, dan zegt men: sen ringgit

en sen roepiah.

/*Y^^
senna, z. angsana (hier leidt v. d. W.,

even als Roorda in 't jav. Wdb., het af
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vaQ 't skr. sana, pentapdera lomen-

losa), naam van een boom, crocarpus

draeo, lingoa, nephrea — met fraaie

geele lïoemen en zeer gezocht meubelhout.

-^ / ^2^51^ VA.VU seiiadjaii, jav., alhoewel; af-

schoon, — [C.].

^ **Ci vJwj senangiii (eig. k lë r a u s e n a ng i n),

naam van een zoulwaier-visch.

^3vJLw senapan^, verb. van snaphaan,

gewoon schietgeweer met ongetrokken

k)op; s. kembar, duhhelloopgeweer.

K fsV-A/vu senawi, passagier aan boord van

een vaartuig, die eenige diensten

moei verrichten,

^/.w^Vaa^ siiiajan, men., uitspraak van

^
/ ^ C -?

iXX/sk^i^ , öföfr; lavendel: naam van het teeken

de maagd in den dierenriem.

^ c ^

c ^ ^AAA^> (pers. CJ^jJuw), soort van klein

vaatiiiig (mal. soemboek).

<^3 aaJLw (lat. sambucus), vlierbooni,

^j^Xaaj senat, ,9oor^ van chineesch vaartuig.

(j>\JLvw soenti, wratachtige uitwas aan den

gember- en dergelijke wortels; anak

dara s., jong meisje, w^ier tepels begin-

nen te zwellen. (Hier had v. d. W., die

niet gelukkig is met zijn afleidingen uit

't skr., 't skr. coenti en 'i jav. soenti,

wel bij mogen aanhalen, T.).

^^^ysj^xy senta, weigering,

<^Aaaj .
'^^g'y wijze van handelen; natuur; le-

vensregel; levensgewoonte; gewone regel;

wet Gods, zoowel verboden als geboilim;

verzameling van gezegden en handelingen van

Moehammad, gew. de Sunna gen., dienende

aan de eene der moehammedaansche hooid-

secten, lyuJ) (secte der Sunnieten) of

iw!) l)^\ (Sunnieten), als tweede wet en

aanvulling van den koran. — De opvol-

ging der Sunna is plicht, voor zoover zij

de Godsvereering, doch alleen verdienstelijk,

voor zoover zij het dagelijksch leven van

den profeet, zooals zijne wijze van staan,

van zitten, van eten, van zich te kleeden

enz. betreft. Voorts: verdienstelijke, maar

niet verplichte werken; besnijdenis. — In deze

laatste bet. heeft het woord in 't mal. ook

nog den vorm söênat aangenomen (z.

sji'ah).

c3vJCJL.vu isentada, naam eener soort van

mieren; naam van een' boom, soort

van casuarina, welks bladeren in de genees-

kunde gebruikt worden, welks vruchten

gegeten, en van welks fraai hout kleine

bootjes gemaakt worden (vgl tj^ban, T.);

krabben, boven het vuur van s.-hout gebrand,

zijn bedwelmend.
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tJVjCJwj sentadoe, naam eeiier groole groene

rups (z. tJQntadoe, T.); 2^ = ka-

joe tjïna.

^VXJLvM seiitaro (samen tr. van sa en

anlara, T.), w. siim., zooveel

als ^j^ , alvorens; gedurende; senlaro

b^lom p^gi, alvorens gij gaat, — [N.].

L
,
ƒ 3 \JCjLaju sentaka, naam van een' boom,

eener soorl van medang.

ik^ VaJwj I- sentagi, naam eemr plant , die

in de geneeskunde gebruikt w^ordl.

IL, rijgneslel, snoer; koord (vgl. bal, T.).

^/.iVXxvu santan, familie; geslacht; ver-

wantschap,— [C] ; 't jav. san la n a

is hier bedoeld (T.).

^ /.iVXJLw sentana, w, sum., hetzelfde als

s^p^rti. — [N.]; djókoq (j^^=-),

santana baq (^b) dahoeloe, zoo het

precies als te voren is (T.).

^ ikVXa^w sentawa, w. sum., bedachtzaam

(ik vond ook toegeven en groeten,

doch beide laatste zijn waarschijnlijk fou-

tief). — [N.].

^ ^XJLaaj santer, jav., heftig, onstuimig,

driftig,— [C.].

¥: JCJwj sintar, benk., naam van een^ vogel.

r C ^XJLvj (Tamil san tiri, astroloog, T.)

senteri (zelden), student in de

moehamm, god- en rechtgeleerdheid; aanko-

mend moeh. priester (is meer in 't jav.

gebruikelijk, T.); z. l^bai.

^ iLXAAAJ santoeng', w. sum., steunen; stutten;

tegen houden, iemand zoodanig vast

pakken dat hij zich niet meer bewegen kan;

santoeng; palaijali , een toovermiddel om de

vrouwen een afkeer tot de mannen te doen

krijgen en omgekeerd. — [N.] ; nianjantoeng',

sluiten met een sleutel (vgl. s^ntoeng);

santoeng palalej, toovermiddel, waardoor

men iemand's genegendheid uitsluitend voor

zich wint (T.j.

ijCJLvu sentoen*?, soort van wigge, waarmede

de rebana gespannen wordt; nienjen-

toeng^, tromachtige instrumenten spannen

met eene s.

fLXJLw senting*, naam eener soort van k a tj a ng,

welker bladeren in de geneeskunde

gebruikt worden.

^ i.AA^ soentoeng' = sö^toeng, (T ).

^Xa/W ï. soenting*, bloem, achter het oo4'

gestoken (vgl. so emping, T.); bloem,

als versiersel in het haar, oorhangsels

of dergelijke gestoken; vuurmond, op de

verschansing van een vaartuig of op de

wallen, op een voetstuk (tjagak) geplant;

nienjoenting*, achter het oor steken, bv. eene

bloem, eene pen; als versiersel in iels steken;

draaibassen en dergelijke vuurmonden plan-

ten in iets, bv. in de verschansing van een

schip — ; eene streek op het kompas rechts

of links brengen van de streek, die men wil

sturen; s. malai (de bet. niet ingevuld, T.);
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barat disocniing kanan djaroem pan-

djang, bretig het westen eene groole streek

rechts^ d. i. stuur west-zuidwest half west,

II., veelal andjing aër, batav., oller. —
[B.]; V. d. W. bad moeten zien, dat B.,

evenals Klinkert wat hij zelf waarnam niet

onderscheidde van ^t geen bij aan zijn

bronnen ontleende en dan zou hij dit

s oen t i ng,vweggelaten hebben, daar het een

gissende uitspraak is \an &juu», ï.).

iXJwi sinting, naam eener zoutwater-mossel

(vgl simping, T.).

^JCJlvVJ I. senteng*, van kleederen, gordijnen

en dergelijke hort of te kort naar

heneden toe, d. i. niet lang of niet lang genoeg

afhangend (z. laboh); z. sengkat; kaïn

jang s., een kort kleedje.

* IL, men., op raken, bijna op zijn (T.).

•Xr L-^ttXJUg y menjantap (Klinkert door Pijn-

appel een uitstekend beoefenaar

der mal. taal genoemd, geeft santap op, T.),

van vorslen nuttigen, hetzij spijs of drank.

c aXJLw > nienjentap, rnet een* ruk aan iets

trekken, inz. naar beneden, zooals

bv. aan den staart van een' chinees; met

een* ruk trekken aan iets, bv. aan de lede-

maten, om de gewrichten te doen kraken;

van visschen rukken aan den vischhaak. —
z. rantap.

L. ^axajü , nienjantak, stolen met de vuist of

de knokkels; stompen,— z. tindjoe.

MAL.-NEDERL. WOORDENBOEK. DEEL II,

l
,
_ ilAX^jü I., menjentak, aan draadvormige

dingen rukken, zooals bv. aan eene

schellekoord, aan eene streng garen, om

haar recht te maken; van dingen die open

en dicht gaan, zooals bv. mosselen zich

openen; van eene wond geopend worden,

II. sentak, naam van een zoutwater-visch.

"^ III., soek., iemand luidkeels en toesnau-

wend in de rede vallen (jav., T.).

^ L-Ji^Jwi soentik, batav. (uit 't bal., T.),

rkorèk, naar iets, bv. een doorn

peuteren, om hem uit het vleesch te halen

(soentik doerinja); in igIs peuteren , vacci-

neren (bv. örang di soentik). — [H.].

^ L-J^aJwj sontak, batav. (uit 't soend., T.),

naast g^^rówak, met vele of

groote scheuren , van een kleedingstuk.— [H.] .

L-JiX/^vu sontok, van iels, in beweging,

dat in^ door of töt aan iets moet

aanstootend daar tegen zoodat het in die

richting niet verder kan, zooals bv. met

het hoofd legen den bovendorpel van eene

lage deur, aan in dien zin; van een' tijd

tegen den daarop volgenden tijd aanstootend,

d. i. gansch; geheel; vol (z. s^ntoh); hari

s., den ganschen dag,

L
,

JiaJLajü sintok, naam van een' boom, met

kaneelachtigen, tot medicijn dienenden

bast, waarmede men zich ook het hoofd

schoonmaakt — cinnamomum s^ntoe.

19
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C^^^JiXJLw sentak, z. entak.

/ Kaa^mj menjental, hard of grof wrijven,

bv. eene vlakte, waar iets taais op

kleeft, den neus van iemand; hard wrijven;

schuren; door wrijving afvegen; sintallah

mêdja ïni, veeg die iafel af; ^ngkau

dis^ntal harimau k^lak, de tijger zal

u aanstonds vegen.

Aaxam seiitoel, naam van een' boo7n, met

eene eetbare vrucht, — ^ batav., de

boom en eetbare vrucht — sandoricum

indicum. — [B.].

/ KaXa^^ sentil, in eene opening vast zittend

en daaruit gedeeltelijk te voorschijn

komend^ zooals bv. een pruimpje ta])ak

tusschen de lippen, een kogel in de mon-

ding van een geweer.

/JJC/mw sintal, van volle vormen niet mager

en niet dik: wel in U vleesch [met

het bijbegrip van vastheid]; van levende

wezens of een lichaamsdeel vol van vormen,

mollig, — z. gempal.

. kXJLw sintoel, van levende wezens kort

en dik,

/.w-^^IaJUm sintalëna, 't eiland St. Helena

(hoejammer^ dat de stad Hamburg,

die in een tikajat Robinson Crusoë,

volgens den zeer bevoegden Inspecteur

van U ini. Onderwijs in classiek maleisch

geschreven, voorkomt — in 1875 zag dit

meeslerstuk op 't Lands-drukkerij 't licht—
door V. d. W. is overgeslagen! T.).

/ wCx^g santan
, uitgepersd sap van de kern der

kokosnoot; kokosmelk; ook: a j er s.

X * wCaaaj santoen , langzaam ; langduren d ;

van liewegingen van het lichaam

langzaam, manierlijk, deftig, aristokratisch

(z. katoen); söpan s., gemanierd en deftig;

alab s, z; alab. — *w. sum., erharmen:

medelijden hebben, — [N.].

/vj aAXw sentosa, sfntausa, tentösa en

tentaiisa — skr. santosa —
rust; vrede; veiligheid; gerustheid; in rust:

in vrede: in veiligheid; veilig, niet in govaar;

geen gevaar duchtend: in gerustheid; ge-

rust . — z. aman.

jl ^XxAAi sentölar, reep of touw, onivloch-

ten, om de vlechting dikker te maken
,

zooals bv. in zweepen.

(XjX\Ki sentoh, van lichamen in aanraking

zijn met een ander licjiaam; aanraken;

tot aan iets raken.

cJCCaa^* nienjoenteh, kapot hakken of snij-

den, — z. tJQntjang.

/jgaV-A^ILvü sentijasa— smtr. van s(,^ne-

tijasa.

sèntijong*, batav., ~de chinesche

graven; z. onder g r tja. — [H.];

ook s^ntijong (T.).

^ iLxXxw
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^A/ju I. seiidja, voor eenige oogenhlikken

^-^ bij iemand aangaan; zonder daarvoor

opzetlelijk Ie zijn uitgegaan (vgl. jav. san-

dja, T.V

II.,— skr. s andlij a— , avondschemering; s.

k a 1 a , rf^ tijd der avond- en morgenschemering.

-^V-Sb^V-JLw sendjaï, naam eener plaats in

het rijk Boni.

c /c
L jV ^s^tlI.^ju , pers., hermelijn; grauwe eek-

horen; de pels daarvan.

ClJuSixJwj sendjata, iverklidg, middel,

voorn, van aanval of verdedi-

ging, wapen; klank-ieekens; schrijfleekens.

m ^^'stlIaij seudjon^, metalen schaaltje met

een' voet, om er een glas of iets

dergelijks in te zetten.

V ?> ^"«ii^n Ixxi sendjak, z. c^^^

j\aSiX>Lui sendjakala, z. s^ndja II.

;^SA>Lw soendjani, kop onder; kop onder

^ en loodrecht uil de lucht nedervallen;

stooten van een^ roofvogel: kop onder

duiken.

aJLw sendjöloiiff of djöloiig-;^, naam

van een"* eetbaren zoel- en zout-

c

8^^
water-visch.

ij 4£5fc^/w sendjöêloeng', naam van ee?i'

boom.

A ^^^tlI^j^ . menjindjoh, een ruk doen aan

iets, bv. aan den arm van iemand.

^ cAJwj sandi, jav.^ heimelijk; verstolen;

dief.— [Q.].

OsX/^ I. sendoe, neerslachtig; naargeestig,

bedroefd; bedrukt.— * soek., eenigszins

bedrukt (söêsah sedikit) — vgl, jav. s§fi-

doe (T.).

cXaax) I-j nienjenda, den spot drijven met

iemand, bespotten; honen; bersenda

göêrau.

IL, w. sum., verpanden. — [N.]; lees:

sanda en verpanden is manjand^kan (vgl.

bal. en Ngadjoe-daj. sanda en mak.

san ra).— [T.].

cXJLw sendi (en sidi) — skr. sandlii —

gewricht van het lichaam; gewricht;

scharnier; beslag om iets; voetstuk van een

pilaar (ook bal, vgl. (^Jjuj, T.); nienjendi,

met gewrichten enz. voorzien; beslaan; beleg-

gen: ontwrichten; geslachte dieren ontleden;

k^nna s., geraakt zijn (inz. door tooverij) in

de gewrichten, d. i. verlamd zijn; zich niet

é^ kunnen verroeren; p^njakit s., jicht; bersen-

di emas, met gouden beslag; menjendiken
,

tot beslag om iets maken, beslaan met iets.

iSXjsj^f pers., koninklijk besluit; koninklijk

bevel.

iyX\^ senda, z, ^ I.

ik)cXa^u I. sendawa (skr. saindhawa, T.),

salpeter; buskruid.

IL, z. bij <^óJ^.
'

; ;.;
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CUlXa^w sendat, van voorwerpen, die in

of door eene holte moeten, zooals

by. een kogel m de holte behield, zoodat hij

er niet in of door kan; van hoepelvormige

voorwierpen, bv. een' ring, bekneld, bv, om

den vinger; menjendat, bekneld in iets;

zittende vast in iets, kunnende er niet door;

van hoepelvormige voorwerpen bekneld om

iets; zittende vast om iets; kunnende er niet

af; van pijpachtige voorwerpen verstopt.

i ** J ^AJLuj sindat, soort \2in platten armring,

van slof met gouden hoepels, die,

inz. door vrouwen aan den bovenarm ge-

dragen wordt.

\ cXJw^ sandar (lees: bersandar. T.), leunen;

meujandarken , een woord zamen-

stellen met een ander woord, zoodat daaruit

één begrip ontstaat (bv. kal im ah a j er

disandarkan kepada kalimah laoet,

m^ndjadi ajer laoet); persandaran korsi,

rug-leuning van een^ stoel.

\ cXam> sendar, een weinig snorken.

^ C\>Lw > nienjindir, zinspelen; ironie gebrui-

ken y bedektelijk spotten ; boerten ; steken

onder water geven,

'¥r \cX>^i bersender, batav. (uit 't sóend.,

T.), leunen (vgl. sendel, T.). —
[B.]-

s^ ^cXJjUXi jsenderiny, naam van een* boom.

C--5\c\a/v»j senderik (mak. sonriq, T.),

soort van k^ris, oorspr. van

Mandar op Gelebes (vgl. jav. tjoendrik, T.).

-X- #) \cXx/Wü sanderö, batav. (boeg.), /»ro/»o-

dillen bezweerders-feest. — [B.]:

Mak. en Boeg. san r o (T.).

CJ^ 5 ) lXa/w ^
sandarak.

c ^ c J?

/ jws» cXa>vvj » pers., brocade; stof van zijde of

fluweel y met goud- of zilverdraad

doorweven; ar., soort van zijden stoffe met

goud of zilver doorweven (z. s o e n d o e s i n , T.).

è

C.cXa/w I- sandang, schouderriem; draagband

^-^ om den schouder; bandelier; sjerp o\ev

den schouder; band eener hooge ridderorde;

menjandan<^, omhangen, bv. een belletje om

den hals; aan een s. hangen; tegen den

schouder dragen bv. het koninklijk zwaard;

sajap s., zeker tooisel van den vorst, bij

plechtige gelegenheden, bestaande in twee

als bandelieren over de borst gekruisde gouden

kettingen, met eene soort van vleugelachtige

panden aan de einden. Dp eene van die

kettingen heet g a dj ah g^möêloeng, de

andere majang m^ngöêrai; scraridang,

soort van gaffelvormigen bok, om masten en

dergelijke op te richten.

* IL, jav., kleedingstof, kleederen. — [C.].

CCXx^g^ menjandoeng', van de voeten, bij

c het gaan of loopen aan iets blijven
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hangen, bv. aan een gespannen touw, een*

boomworlel en dergelijke; tegen iels aan-

slooten (jav. sahdoeng, T.); iiienjerandoeii^,

aan iets hangen gebleven, zooals de voet aan

een gespannen touw; in iets /langfc/i, zooals

bv. een gebroken arin in een' doek, eene

sloep in de matten; over of op iets hangen,

zooals bv. een doek over de leuning van een*

stoel, de voeten .op eene tafel; tjampak of

maïn s., zeker spel, waarbij men eltander

een* samengewrongen doek toewerpt en de

vspelers twee aan twee op elkander paardje-

rijden (z. onder bantol).

C.cXJ^ sendang, zeker gezang van de

^ ra^ijat van Riouw en Lingga, ter

verheerlijking van hunne voorvaderen.

CCXa/vj I- sanding, gemakkelijk verkrijgen

c
of wegnemen.

II., naast; in de onmiddellijke nabijheid;

rakend; scherpe zijde van iets; kant (vgl.

sïding \\, T.); s. p^ndjöêroe, geometrische

kant; bersanding, kanten hebben; kantig;

b. m^ldekai, verwondende kanten hebbend

[van iemand wien men niet vertrouwen kan];

menjandingken, dicht naast elkanderplaatsen,

bv. bruid en bruidegom, na de rondleiding.

X- QcXavW sendoeng, slaak, om vee aan

^" vast te binden; kromhout in een

vaartuig. — [C.].

C cXaaw soendang, soort van lange zware keris,

C een oorspronkelijk soloksch wapen.

^ CCAx^M soendoeiig, batav., uit 't soend.,

^^ een soort van bamboe vlechtwerk,

om gras in te halen (ï,).

CLXa^w sondong, mei voorover gebogen

^^
bovenlijf vooruitgaan; meiijondoiig,

garnalen vangen door eene soort van zaknet

voor zich uit te douwen, waarbij het bovenlijf

voorover gebogen wordt; öêdang s., soort

van zeer kleine garnalen (onder öêdang

vindt men söéndoeng, T.).

CCAaaaj sendeiig* (vgl. serendeng, ï.), van

^ • hoofdbedekkingen en dergelijke schuin

(op één oor) slaan; nienjendeiig, schuin staan

enz. — z. sïngit en tjondong.

C^lXJLw sendok, potlepel, bv. om soep te

scheppen; nienjendok, met een

SQndok scheppen.

X- C i cXJwi 9 ta-soendak, men., zich *t hoofd

stooten; bv. (J*^ èxsjLo CS^

^^X^ji JójS jLj' CS^ j^^^f
(vgl.

soend. soendek). — [T.].

^ L i (JsX/jj f sisondak, men., de kuif van

een paard, mensch (T.).

jcXvWvj? iiienjendal, vastzetten, door tus-

schenvoegi7ig van iets, zoodat iets zich

niet kan bewegen.

^ jJCLw sendeljjav. (sQndahT.),5cAfe%A;

wegrukken.— [C.].

) cXaaw soendal, onzedig; onkuisch; ontuchtig;

lichtvaardig ; boeierend ; behaagziek ;

vrij in manieren; persoon met die hoecj.,
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voorn, van het vrouwelijk geslacht; hoer,

boeleerster (z. onder djalang, T.); coquetfe;

s. malam, naam eener welriekende bloem,

die zich alleen *s nachts opent— polyanthes

tuberosa — ; s. gamit, naam eener soort

van gras, welks bloesem of zaadkorrels zich

aan de hleederen lyschlcn; ook: roempoet

s^mcetjoep; menjoendal, zich als eene s.

gedragen, hoereeren, boeleeren; cogueUeren,

]lX>nw sondol, mei nedergebogen kop voor-

uitgaan, zooals bv. een stier vóór

een' wagen; meqjondol, met nedergebogen

kop tegen iets stooten,

I
jcXJwi sendel (bersendel), zich tegen iets

aanleunen, zooals bv. een kind tegen

zijne moeder; bersendel bahoe, schouder

tegen schouder.

JcXxvj: tiOUw.

"^ #)CX>»uw sandau, sock., oogst.

*j

^

cKJLvj sindau, w. sum., winden dieAiit

de keel voortkomen; bersindaii)

zulke winden opgeven (de d moet in de uit-

spraak bijna niet gehoord worden). — [N.];

verkeerd gehoord en gespeld; het isjltiJM»

(uitspraak sandaa), boeren, een boer laten,

men. = s^rdawa (T.).

^^Xjl^vg sendft, z. j^ju..

^/^ ihCNJ^w sendötjoiig", naam van een'

zoetwatervisch.

( )5<3 ojCXavj sendöêdoeh, naam vaneen*

heester (men. si-kadoekoek,

bat. sandoedoek, bal. k^doekdoek, mal.

van Koetai s^ndoeroc, heester behoorende

tot de melastomaccae, T.).

X
) ihCXvLw sendöeroe, z. scndoedoek.

-x-p\rCXJUy sendöroiig^, w. sum, een

^ kunstlerm in het dansen nam.:

wanneer men met den voet doet of men

hem wil nederzetten en hein dan verder

nederzet. — [N.J.

^ /^^AAi #\CXaaw soendöêsin (in plaats van

^^j^^sx^ van soendoes),

soort van kostbare stot; vgl. mak. soen-

doeseng (T.).

25 ÖJ<AJ^ sondeh , naam van een' boom,

^r CcXJwj sendï, w. sum., stut; steun;

de palen, waarop op Sumatra de

huizen staan; batoe sendl, de steenen

waarop de palen gewoonlijk staan om het

doorzakken te beletten. — [N,]; v. d. W.

had dit onder s^ndi moeten zetten, om

zijn Woordenboek^ overigens dik genoeg,

wat dunner te maken; het is sandi, de

uitspraak van s^ndi (T.).

^ /w/OocX>wVü seiidijaman , w. sum., een

soort van zeer fijne en fraai

gewerkte matjes, — [N.] .

.>cXaaa^ sendiri (z. dïri); s. datang,

de persoon zelf kwam, hij kwam
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m eigen persoon; sama sendirfiija, met zijn

persoon alleen; met hunne personen alleen;

onder elkander.

^-JCXJLw seiidïjani, z. dïjam.

f"
A\;,A/ww soiisaiig, z. songsai

iAw.>Wj soiisong, z. songsong.

i^w^A^M seiiseng, z. sengseng.c
/ y

mjsjsisk •> schoonheid van het lichaam.

i-AAAj senang, kalm, ruslig, gerusi; op zijn

gemak; in vrede; tevreden, vergenoegd;

den tijd hebbend tot iets, niet verhinderd

zijnde om iets te doen; gestemd lot iets,

iXJiLJUy scMOiiïgan? (van tonggang),

naam van een* zoutwater-visch , die

steeds het onderste boven slaat,

y JlA^g senak, van rivieren geswollen door

het opkomend tij, zonder dat hel

water naar boven loopt; %^. naam eencr

soort van maagkramp, waarbij de buik

opgezet is.

LiisA/vy. pers., steen.

>^Jva^ L, bersenam, zich de ledematen uitrek-

^ ken; zich uitrekken, de spieren oefenen,

gymnastieke oefeningen maken; andjing ba-

ngoen tïdor b. dahtëloe, een hond die

van U slapen opstaat, rekt zich eerst uit;

tali s., stuk lijnwaad of iets dergelijks, dal

boven eene kramende vrouw bevestigd wordt

om er zich aan vast te houden,

IL, ifidigo'blauw; indigo-blauwe , als hoed.;

indigo-blauwe kleur; indigo-blauw; indigo in

stukken.

Li3 V-^Juu seiiamaki en soenamaki, naam

eener heester, waarvan de vrucht

sterk laxeert.

r.w/vw plur. van iX^juw.

fu}^KKKK^^ seiientljasa, z. ^xij^.

^O^KKAjsi senandong', in zijn eentje neu-

^'
riën,

y / y

i *rJ i A.XAJÜ plur. van «)uum.

/*P (3 ^AAAi sanöèdïn, verb. van ^^.^^ ^^;*^^^'

/.i A>Lw en ^^ plur. van iuu».

A) (lJLvu senonoh, betamelijk, behoorlijk; kan

niet gevoegelijk zonder tïdak ge-

bruikt worden.

<XJww senoli, van den buik oververzadigd van

spijs; vol; ziekelijk opgezet; van daar

van den bezitter van den buik benauwd,

beklemd door veel eten, winden enz.

iA êJwvj senöhong, naam van een* zout-

water-visch.

/ -.A#wu scnai, nom. pr. fem.

/ -Jwj senï, van korrelige jdingen en van de

stem fijn; urien (in plaats van ajer
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S.); oei a r s., naam eener onschadelijke

kleine slang.

\u y

(y^KMi, hoog, verheven; kostbaar, prachtig,

schoon.

K/^ , volgens de wet; volgens de Sunnah;
LsT"TT y

orthodox; een orthodox; Sunniet,

y w :>

^<jS^sm9 f^ni. van het voorgaande; iuiJ), de

/
secte der Sunnieten,

•H 0, *«/j<^w seiiiroe, w. sum.^ eenstemmig;
^Jtr^

verdraagzaam, — [N.].

y

van.•^A-Uu en JJ^ plur,

>/;/.AA^ , Z. ^w .

4,yj I. sau, uitroepende nabootsing van

een ruischend geluid, als bv. dat van een*

omvervallenden hamhoes, van de vleugels

van een* grooten vogel, die opvliegt, van

water, dat op gloeiend ijzer valt, en der-

gelijke; zoodanig geluid. — z. d^ssau.

IL, z. ^.
III., batav. (had j^tw, moeten gespeld

worden; jav. sawo, T.), boom, vrucht en

deugdzame houtsoort van dien naam.— [B.].

4,^ I. sffi, z. boengsoe.

* II. of esoe, soort van vechthaan. — [T.].

uu

A^^ söêwa (zelden), elkander ontmoeten, eenc

ontmoeting hebben (men.: ha-soewa 't

gewoone woord in plaats van h^rt^moe,

T.); 2^ z. "51)^.

c /

^ éjsM 9 f^oos doen; boos, slecht.

s êiA^^ kwaad; onheil; slechtheid; gebrek;

schade; zwakheid,

y y

L iL> > AAAi plur. van iiüL..

zSS %AA^ soewatoe (emph. en in den def-

tigen stijl) en, bij smtr. sa toe,

een; het getal een; de [het) eene; een ding,

iets; s. pon tïdak, niets hoegenaamd; se-

soewatoe (smtr. van het minder gebrui-

kelijke soewatoe-^), eenig; een of ander;

eenig ding; s. perkara, eenig geval; ba-

rang s., eenig, ding, onverschillig welk;

segala s., alle dingen, doch elk afzonderlijk

gedacht.

X- -^) 4.AAi soewadji, div., broek (mar.).

y y

\ ) %AAJ soewara— skr. swara— geluid in

'talg.; stem; klemtoon; bersoewara,

geluid geven; menjoewdraï, tegen iemand

zijne stem richten; iemand toeroepen.

\} êfJSM soewari, z. chasoewari.

^ 6, A k.Aj4 soewarang, w. sum., nalaten-

^ schap, — [ia,],

( jsw I %Ay soewasa, goud gemengd met koper,

in eene genoegzame hoeveelheid.
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om het eene roode kleur (e geven; de ge-

wone verhoudingen van het goud tot het

koper zijn 2: 1 en 1: 1.

-)f ..j.Ü)4^w sowangaii, halav., uit 't jav.,

een soort van vlieger met een

windharp. — [T.].

LL3 )^/w soewaka (skr. s ewak a , T.),

toevluchtsoord; huisvesting' bersoe-

waka, een toevluchtsoord hebben zijn; als

vreemdeling een vast verblijf in eene plaats

of bij iemand hebben,

•H- /ó ) iA^> siwakaii,jav.,t;t5cMaar (volgens

wien?, jav., afgedamde plaats om

visch te vangen, T.).

^ (r 'V^ sowakan, halav. (jav. soewa-

ka n, T.), groot gat met water. —
[B.].

t J^^"^' '^^^ vragen; vraag,

-H-
j ) 4AAi soewala, men./, teripang (soend.

sawala). — [T.].

y ) 4AM séwaU (wijz, van siëwalah) —,

verk. van td söêwalah —, nimmer,

inz. hij eene weigering.

^'ÜW^w siwalan, halav., uit 'l jav., de

vrucht van den lontarboom,— [B.].

a) 4/jj soewanii — skr. swami — echtge-

noot; gemaal in de eerhiedige of

hoffelijke spreekwijze.

¥r ^S' 4AAi söéoen en soewwoen (had^^,

moeien gespeld worden, T.),jav.,

verzoeken; smeken. — [C.].

^ i^ ) ^A^ I. scêbi , het sluitbeen (v. d. Wall

had hier naar
o 3*

xLö, moeten ver-

wijzen, Ï.).-[G.].

II., z. onder poelau (T.),

i^^>v> ^^w I. söbat,z h^^ , vriend ; makker;

gezel; kameraad ; aanspreekwoord

jegens een Chinees.

* 2^., halav., vrijer; vrijster in slechten

zin.-[B.].

^J> 4.yw soêboer, van planten en levende

wezens weelderig groeiend; lichame-

lijk ontwikkeld; frisch van voorkomen, zooals

hv. een hoom, na regen, een gezonde jongen,

na een had.

^ ) ^-> 4<w söbera, hatav. (jav. soh^rah),

soort van kapsel of muts bij de

publieke dansmeiden (ronggeng), van haar

vervaardigd, dat in kokend water aan H

krullen is geraakt. Onderaan is een zil-

veren plaat, dat hij 't opzetten van dat

hoogc, naar een hoed gelijkende, kapsel

op 't voorhoofd komt te zitten. — [ï.].

m s 4.,vu söêbang:, oorsieraad, dat in he't

oorgat beklemd zit en naar voren

eene vlakte vertoont, bestaande vroeger

voorn, uit rollen of schijven van verschil-

lende stoffen (waaronder ook 't lontarhlad, .

T.), en soms van een' vefhazenden omvang;
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voorts, om de gelijkenis: schijf of kort

stukje afgesneden suikerriet, om te kauwen;

nienjcËban^) suikerriet, in schijven of korte

stukjes snijden; s. babi, plank vóórineetie

sampan, waarop de langhouten worden

bevestigd, waartegen de matten (röébing)

vast gebonden worden, waarmede de sampan

opgeboord wordt.

L Q
.^> 4A^ 9 nienjöbok, onverhoeds ^ over-

vallen,

LJL5n-> 4yVü » inenjöêbik, een klein stukje van

iets afscheuren. 2^. (zou oorspr.

boeg, zijn), fijn met een stifl uitsnijden {im.

gevesten van krissen en andere wapens); den

stift maakt men gew. van grove zeilnaalden

(z. cëkir).— vgl. mak. soebiq (T.).

^ LL5s.> 4AAJ 5 menjoêbek en so^wek, scheu-

ren; verscheuren, — [C.].

/ \j> LAJ^ sftbal, van eenig werk grof,

niel tietjes.

^4 O ^^y Sflêbaii, splinter.

JO ikjs^ sffiboeh, z. ^^>

•X- L ** J %Aja söèta, men. uitspraak van soe-

tra.-^[T.].

•X- L ** J aaju soewit (uit 't bal., T.), bersoe-

wit, batav., fluiten met den

mond. ~ [H.]; luenjoewitin , naar iets, bv.

een vogel fluiten. — [T,].

iy 4vwy sö&toeng, naam ecner soort van zee-

^^
kat of inktvisch (z. soentoeng).

/.o Y^ s®tan, z. s^tan.

^«y 4a^j söëtoli, Z. -^^2^.

. 4^vM I- söèdji, borduurwerk; borduursel;

^" iiienjOêdJi, borduren; stikken; versieren

mei arabesken; s. bilang, borduursel, mei

grove steken, zoodat men die kan tellen:

borduurpatroon,

II. of hati, binnenste, van alle korsi

ontdaan, gedeelte van een graankorrel,

^ IIL, w. sum., gereed maken; gereed:

klaar.— [N.].

^ —- 4^w södja, batav., buigen bij 't bidden

^ voor een afgod, zooals de chinezen

doen. — [T.].

p4V/Nw YM saudjana (en sedjauhana),

verb. van ^^^yx^\ z. ^jU-^. .

^- cXiSh^ Y^ sftdjoed, ooksedJoed,batav.=:

djj^^,— [13.].

^ Aj^^i sotja, jav., edelgesteente; oog van

^^^ een' koning. — [C.].

Y^ söêtji — skr. coetji— zuiver; rein;

^-^ gezuiverd; gereinigd; vrij van gebreken ;

van het gemoed oprecht [gew. in een' ze-

delijken zin]; heilig (z. tjoêtji); s. hati,

zuiver van gemoed; peiijietji, wie of Aval

zuiver enz. doet zijn enz., heiligmaker;

pesoétjijan, zuivering; reiniging; heiliging;

heiligmaking.

(^ ILVJ sö^da, soort van langen voetangel (z.

s?r(êda); S€êda-3, puntige uitspruit-
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sels aan den voet van gewassen, zooals bv.

van de lalang, die, zeer scherp, bloole

voeten en beenen verwonden.

ó M^ sffidoe, Icpd, om er iets mede naar

den mond te voeren, cellepel; snavel

van eene eend, gans of dergelijke vogels;

menjöêdoe, scheppen met een lepel; van

eenden met den snavel opnemen; lepelen; s.

hati, zwaardvormig uiteinde van het borst-

been; S€è<loe-2, de pan van een geweer (z.

tjopeng); ^ 2^., w. sum.^ eene plant met

een breed lepelvormig blad. — [N.].

ó Y^ I- söêdi (zelden)— skr. soeddhi —
zuivering; zuiverheid; verbetering; cor-

rectheid; vrij zijn van fouten; bewezen

onschuld; uienjoêdi, zuiveren, louteren; toet-

seti, beproeven; onderzoeken, — z. öêdji.

IL, genoegen nemen met iets; berusten in

iets; goedvinden; verkiezen; gewillig zijn;

inschikkelijk zijn; zich verstaan; sdêdi amas,

met weiiiig genoegen nemen,

\)(^é^<j saudara en sahoedara — skr.

sahodara (waarom niet sodara,

van één buik, zoodat dit dan fraai in

overeenstemmig is met sapoepoe, van

één dij, van 't jav. poepoe, dij F T.),

broeder; zuster [volle of halve]. — De mal

noemt, in de wandeling, tot eene niet Ie

bepalen grens, wijder in vorstelijke familien.

dan bij den gewonen man, saudar? ook

iedereen, die even ver, als een ander of

diens echtgenoot, van een' gemeenschappe-

lijken oorsprong verwijderd is. ]Men noeml

saudara ook een* vriend, of iemand,

wiens naam of titel men niet weet, doch

wiens voorkomen verraadt, dat hij zoo wat

gelijk met ons staat; s. laki-2, broeder;

s. p^r^mpööwan, zuster; s. s^pêêpoe,

neef, nicht volle of halve; s. s^djalan

dj adi, broeder of zuster van dezelfde ouders;

s. a n dj ing (dit ware onder a n dj ing beter

geplaatst geweest; z. aldaar, T.), broeder of

zuster van dezelfde moeder, doch andere

vaders,

m> icSf'W saudag^ar, pers., koopman. —
mal.: groot koopman; gevestigd

handelaar,

i ** 5 lS ^/^ södot, hoek van vlakten, bv. van

een schaakbord, of van vlakke

voorwerpen, bv. van een zakdoek; hoek, door

twee vlakten gevormd, bv. van een vertrek

(z. p^ndjööroe).— ^spreek uit soedoei

(lees soedwiq, T.), w. sum., hoek van een

kamer ;pm/eener tafel enz.; soedoei mata,

de buitenhoek van het oog, — [N.]; s. s^-

b(?lah lööwar, de buifenhoek,

\ó MA^ söêdoer, horizontaal vooruitstekend,

zooals bv. de boegspriet van sommige

vaartuigen.
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L—? ó 4^w soèdip of anak söèdip enz., hreede

houten spaan, met een' steel,

waarmede de gekookte rijst omgeroerd

wordt; spaiel; menjö^dip, omroeren met

eene s.; s. b^si, plat ijzer, met een steel,

om iets, dat in de pan gebraden wordt op

te lichten of te keeren; anal^ s., de jongen

van den ikan parang-2.

L^^ii^S^jua söèdoek, schoffel; menjöêdoek,

wegschoffelen; opspitten, bv. aard-

appelen; schuin naar boven steken; s.

bïkang, soort van kleine keris.— ^ sodok,

batav. (vgl. jav., T.), steken; doorsteken.—
[Bj.

•X-Gö^^w scëdong, w. sum., hut; stulp;

^'
ivachthuisje in de rijstvelden. —

[N.]; meestal scèdoen^-S en ook uit ne-

derigheid van zijn eigen huis gezegd (ï.).

^jó^J^
s^din, verb. van

,
r»t3J)J[ Ü^ 1 /MK/O^Ai

i(3^ sCËdali, z. ^^^.

\ ^ArU scjera (in bik. cnpoëzi)— skr. ^oera—
held, gew. als titel;— skr. soera—

godheid.

\ %j^ en .^^« plur. van i^^A^.

skr.\ 4AM I. söêri (in l.iik. en poëzi)

ïswarï— , meesteres, gebiedster alleen

van vorstinnen.

*1I., jav., kam. — [C],

III., mati so&ri, z. lSjj^^

i ^A^i scfewar, sein met vuur; fanaal; lan-

taren, zooals er op de schepen 's nachts

ontstoken worden ; menjöêwar , een' bijennest

door vuur verdrijver; de was der bijen inza-

melen door de bijen met vuur te verdrijven;

voorlichten enz.

\ kAj^ söëwir, naam eener soort van geesten,

lang s., naam eener soort van uil.

L ** j \
^ ^A^ söêrati en serati — pers. see-

rat — naam der stad Suratte;

VJ"

itik s., n5am eener soort van eend (bal.

bèbèk s^r|iti, de berg- of Manilla-eend, T.).

is \ AAM ? cene ry of laag steenen in eene

muur; eene afdeeling of hoofdstuk

van den koran (sure), waarvan er 114

zijn. Elke dier suren heeft haren bijzon-

deren naam, ontleend aan een of eenige

van de eerste woorden, of aan het een of

ander onderwerp, waarover daarin gespro-

ken wordt. Zoo heeft men bv. de suren:

de vrouwen: Josef; Noach, aldus genoemd

naar den hoofdinhoud daarvan. Dit heeft

den Maleiers aanleiding gegeven, in den

beginne elke verhandeling over een bepaald

onderwerp, later elk geschrift in 't al-

gemeen, en daarna een' zendbrief in 't

bijzonder, waarvoor men echter ook wel

s (era t kiriman bezigt, sïërah, doch met

de uitspraak scêrat, en daarom- ook wel

söérat te noemen (een afleiding, die zeer



Jjy^ 3Ö1
.X i

JOijr*

onwaarschijnlijk is, daar söërat ook in

lalen, die door heidens gesproken worden, als

'l bal. en bat., gebezigd wordt; vgl. ook jav.

s e r a t , T.) ; soératan , schrift.— *s. kondê,

balav., hoofdgeldbriefje voor chinezen.

U Sysj^ söèröet, van het water verminde-

ren; afloopen; zakken; vallen; ebben,

C* 4>vü? nieiijörong", schuiven; voorlschui-

ven; doen vooruit gaan; voortduwen;

toeschuiven; toesteken (bv. de hand); aan-

bieden voorn, geschenken ter omkooping;

voorstellen; luenjörono^ damai, den vrede

aanbieden, vredevoorstellen doen; k^nna s.,

omgekocht zijn; sóröllg:an, schuiflade,

L ^ \ 4^y? bersorak, kreten van vreugde,

aanmoediging of goedkeuring sla-

ken; juichen; applaudisseeren; (de volgende

bet. komen eigentlLjk aan menjoraki toe,

T.), bejegenen met kreten van vreugde enz.,

toejuichen.

C 5 )_3^ sörok (m^njorokk^n^ T.),

onder iets stoppen of zetten, bv.

op eene plank onder eene tafel, hetzij ter

berging of ter verberging; (menjorok, T.),

al bukkende en kruipende ergens onder gaan

(men.: m^njöëroek, T.); sórökan, waar-

onder of waarin men kruipt, inham; kreek;

sörok-3, naam van een vliegend insect.

cC^ \ AAW söêralaja — skr. s oeralaja —
godenverblijf, op den heiligen

berg Meroe; die berg zelf.

soérani, donker, duister; somher.

söèriii, naam van een' boom.

9\ S ^AAJ söèrau, bidhuis, dicht bij iemands

woning; huis, kapel onderscheiden

van masdjid, die eea' predikstoel (yJu)

heeft, welken de söêraii ontbeert.

25 ) >^ ' luenjöëroh, gelasten; bevelen; gebie-

den; opdragen iels^ te doen— met 2

dir. obj., of ook met den pers. als indir. obj.,

voorn, als de zaak door een pron. dem.

uitgedrukt wordt—; spec: gelasten enz. aan

iemand, zich ergens naar toe te begeven;

zenden; afvaardigen; sérohail, gezondene;

afgevaardigde; boodschapper voor ééne keer.

(C \ ^/Vü S€rai, hoofdhaar (alleen van

vorsten); de manen van een paard;

nienjöêrai, ontwarren, zooals haar of vede-

ren (de vogels doen het met hun' snavel);

oneigenlijk scheiden, bv. twee vechtenden;

menja'rai api, het vuur laten uitgaan,

door de nog brandende stukken en gloeien-

de kolen uit elkander te leggen.

-x-^ \ 4^ sorê, batav. (uit 't jav., T.),

achtermiddag; vooravond; avond

(van 6 tot 8 uur, of van zonsondergang

tot het zoogenaamde nachtschot). — [IJ.].

^ LS } y^ sörej, w. sum., vrolijk; luchtig;

hartelijk lachen enz.— [N.],

aojj^ 9 Z, Jt\MJ ,
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f W4 4^w sö&soe, horst (vleezige hoogte);

de borsten, voorn, van vrouwwen;

boezem, in dien zin; xdjer; menjöÈsoe,

zuigen van kleine kinderen en dieren; aan

de horst zijn; (hier moest m^njöësoeï

staan, T.), zogen; ajer s., ook wel alleen

scèsoe, melk, zog; s, tadah ^mboen,

borsten, die van voren eenigszins omhoog

steken en daardoor een verdieping vormen,

als ware het om den dauw op te vangen

{dauwopvangertjes) ; soesCi&wan , zoogbroe-

der, zoogzuster; anak s., ^oog'terf (ooK van

den man, wiens vrouw een vreemd kind

gezoogd heeft, daar hij, volgens het mahom.

geloof, de eigenaar van het zog zijner

vrouw is).'

^
( /^ 3"^ ^^^^' batav. (soend.), nienjöso,

de rijst wit zuiveren. — [T.].

/.tLw aaaj söèsani en sansani, z. sóéwasti.

^^^>/v»^w 4AAJ !• sdèsoet, verminderen, spil-

/eere?i; menjftsoetken Cétan^, eene

schuld doen verminderen, door betaling van

een gedeelte.

*II. (weinig bekend), batav., lek; lek-

ken.— [B.].

V,;>N^w 4/w soewasti— skr. swas ti —-

,

zegen;

zegening, — Men vindt dit woord

door onkunde tot sausani of saöèsani,

dat geene bet. heeft, verbasterd, onder

anderen in den S^rï Uama.

%/vy A.AAJ I. söèsoer, zoom niet van naaiwerk;

nieiijffisoer, zich voortbewegen langs

den zoom van iels; m. g al oer, iels van

het einde tot den oorsprong vervolgen, bv.

eene gebeurtenis (z. galoer, T.); Söesft-

raii, werktuig of middel voor m^njöêsoer;

tali s., valreep; penjcêsoer, naam van 6

eilanden (beter pQnjcësoek) op den zuide-

lijksten uithoek van het mal. schiereiland

genoemd tan dj o eng p.; z. onder ^Ju^,.

II., batav. (jav.), tabakspruim; 2^. (weinig

bekend), schoffel — [B.].

^ i,vNj i^/w söèsaiig': tandock-2. — [K.].

LÜiw4.AAJ^ nienjcjesoep, zich bukkende of

wringende ergens in- of door gaan;

doordviiigcn door nauwe tusschenruimten of

openingen; c/oor iels heen kruipen, onder iets

door kruipen, onder iets kruipen; söêsoep-

sasap. 'l zelfde naar verschillende rigtingen.

L (ixju A.AJLi I., nienjöpsoek, aanleggen, bv.

eene stad; iets op touw zetten (vgl.

m^'njösok, T.).

* II. sdêsoek, batav. (uit 't soend. of 't jav.

soesoeg, T.), fuik; vangen met een fuik,—
[B.]; vgl. sosok IlI. (T.).

L., jLjü 4^y I. sösok, lis-; oog; knoopsgat; s,

pQlïpit, schuif of holle zoom,

waardoor een lint of stokje (g^llgin) gesto-

ken wordt, om daarmede de stoffe uit te

spanuen, bv. tusschen een i*aam, om er op

te borduren.
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II., taillesnede; van een vaartuig beloop;

menjösok (vgl. m^njoësoek, T.), opstapel

zetten; opbouwen,

* II f., ba tav. (vgl. sóêsoek IL, T.), soort van

mand^ in den vorm eener stolp, om viscli

te vangen. Men neemt er in iedere hand

een; sosokkan' (z. sok, T.), een vierkante

doos van bamboe. — [H.].'

K*vj tLA^Ji menjöêsoel, iemand achterna gaan

met het voornemen om hem in te

halen; achtervolgen.

-x^ AvgAAAj (hal. solsol, T.), meiijösöl,

batav., pikken, bijlen, van een

gans of eend; van andere vogels patok of

mematok. — [H.].

/.^^^^ êi/Vü f^O^^oeil^ hoeveelheid van op, in

of naast alkander geplaatste voor-

worpen; stel van in elkander geplaatste

voorwerpen, hv. van koffers, ijzeren pannen,

die i\i elkander passen; nienjöpsoeii, op

elkander zetten, zooals bv. boeken, borden:

in elkander zetten, zooals bv. kommen,

pannen, dozen (de kleinere in eene grootere);

naast elkander zetten, zooals bv. boeken op

eene plank; b (eng a s., gevulde bloem; s. kg-

lapa, naam van een bloemdragenden struik.

<K^sM A/W scèsoh, groote doren, zooals aan

sommige boomen, bv. den kaboe-2; .

natuurlijke spoor van een^ haan; groote houten

pin, die men in de stijlen van een huis slaat,

om er een' balk op te leggen.

<Xajü ^aaj scJêsali, moeielijkheid; verlegenheid;

verdriet; zorg; ongerustheid; drukte;

beslommering ; in moeielijkheid enz,; verlegen;

ongerust; niet op zijn gemak; van een werk

moeielijk; niet gemakkelijk.

f ^AS^ A.AAJ sosf, z. onder sok I.

^ p 4/vg söêwoeng, jav., hoorn, — [C.]; naar

^ \ Arab. schrift verkeerd gelezen in

plaats van soengoe; asoengoe kantjana,

jav., ~ bertandoek emas; ook: bersoe-

ng(êk^n emas (Tjèkèl, T.).

2^., soengoe, koet.,: b^kkam (op de

westkust van Sumatra geschiedt 't koppen

meestal met een horen, z. Bataksch Wdb.

hl. 381 linker kolom).— [T.].

C. 4<w I- söêwang, gemakkelijk, licht; zonder

^^ moeite; s, ih s., hetzij gemakkelijk of

niet,

*II., benk., schemerlicht. — [(].].

^ o. 4./W soewwoeng (zeer fraaie transcriptie !

^ T.), jav., ledig; onbezet; onbewoond;

verlaten, — [C.].

\^2^y^ ^\M scfengoet (b^rsoêngoet, T.), oiite-

vreden zijn ; morren ; mompelen ;

pruttelen; grommen (z. rótok en röêngoet).—
* siS€&iig:oet, men., knevel (T.).

J^ É.A^> songar, geaffecteerd in manieren en

kleeding; kwasterig (vgl. jav., T.); z.

tjanggeh.

^ ^C- ikvu sönger, batav., lachziek; speeU'^y^
ziek.— [K],
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*, K^ 4AW (slordige lezing van jXi., T.),

^ ^AU

sü^n^oel en scèngoet, morren,

söngll, gedeeltelijk uitsteken, zooals

bv. een pruimpje tabak uit den

mond.

. Cl i Aki sóêngai, rivier; anak s., z. onder

anak; ba-scjêngai of kesoèii^ai , naar

de rivier; en, daar de bestekamers zich gew.

aan de rivieren bevinden, eene beleefde

uitdrukking voor naar de beste kamer zijn,

zijn behoefte doen, ontlasting hebben (vgl.

ka-aj^r, T.); ka-s. odang-2: ontlasting

hebben bij kleine stukjes met bloed,

C^ 3 4AM (hij verk. JA** , u-ö/^ en ^^) ,
partikel,

slaande onmiddelijk vóór het ver-

bum , waaraan het, onder zekere restrictiën,

de bet. van een zuiver futurum .geeft.

A'"
L ^ é./^ soewap, wal men in ééiii in den

mond brengt, om het te eten; mond-

vol; aangeboden geschenk, om van iemand

iets gedaan te krijgen; nienjo&wap, het

eten in den mond geven aan iemand; het

eten vóór den mond houden aan iemand en

hena aanmoedigen om het te nemen; te

eten geven op die wijze, voederen op die

wijze; pluimvee mesten, door het voeder

in te stoppen; omkoopen (z. óêpah); eene

opening, ontslaan door het uit elkander

. gaan van bv. twee planken dicht maken,

door er een stuk in te zetten, sloppen.

L JLj ^Ajü I- söpak, naam van een boegi-

neesch rijkje op Celebes.

II., naam van zekere huidziekte, voorn.

aan handen en voeten, waarbij de huid door-

boord en schubbig wordt— psoriasis-— ; met

die ziekte behebt, als ware het sopakkig.

* III., jav., in de richting van den draad

splijten, — [C.].

* IV., batav. (uit 't jav., T.), verbinden:

een verband leggen, — [B.].

^^ V., s. dagoe, w. sum., benaming voor

het snijden van een gevest aan eene kris,

wanneer er namelijk een menschehoofd dat

eenigszins met een krul voorover hangt is

opgesneden. — [N.].

/**.? É./vy söpan, bescheiden; beleefd, welle-

vend, hoffelijk; beschaafd; gemanierd.

^-3 LAKif menjöpoh, schrijdelings dragen.

L i A.AAJ söèwak, kleine bocht of inham; s.

kap ala, voorwandsbeen-hoek; nie-

iijoêwak, in de kleine bochten of inhammen

varen.

i^ s AAM* wrijven; schoonmaken der tanden

met een' tandestoker,

i^ S (Lxg scjêka, naam van een' boom met

welriekend hout.

(^^ ^ A^y I- scèkoe, deel; onderdeel; afzonder-

lijk deel; gedeelte; bestanddeel; tak

van een* volkstam (z. onder bOêwah, T.);

geslacht; spec. vierde deel (omdat ^t woord
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oudUjds even als nog in 't jav. beeriy voethe"

leekende en men de 4 voeten van een dier tot

grondslag nam, T.); en wederom spec. vierde

deel van eene sp. mat of een' reaal (2 gulden) ;

dus ook: V2 gulden; iti de gramm/. ajleU

ding; segala jang b^samaan segala

soekoenja, al wal uit gelijkaardige deelen

beslaat; s. kalimah, syllabe; s.^mdiS, gouden

tiengulden'stuk, eig. een vierde doublon van

ongeveer veertig gulden waarde; s. n^g^rï,

sladkwarlier; tïga boewah s., drie stam-

men of geslachten; pesdekdêan, in het

voormalig rijk Djohor (thans Lingga en

RTjau): de moh. bewoners der eilanden,

omdat zij nog al scherp in volkstammen

afgescheiden zijn; söekoe- sakat, volkstam,

geheel op zich zelven, met zijne plichten

en prerogatieven,

*II., jav., been, voet; bodem, basis,— [C.].

L^

^

êAW) menjöwek, scheuren, bv. linnen^

^^r/S 4aw L söèkat, vat om drooge en natte

waren te meten; elke inhoudsmaal;

menjcèkat, meten met eene s.

IL, onder voorwaarde; mits; ten ware;

ten zij,

D k/j^ sftkar, moeilijk; lastig; zwaar,

netelig. — * sftk^r, jav., laagheid;

snoodheid, — [C.].

P 4,^ soèkoer, verb. van ,y^ ) Jj^a] ) en^ .

JIAL.-NEDEEL. WOORDENBOEK. DEEL H.

*^lS k/j4 L, mfqjökonif, iemand's gezicht

met eene kleurstof bestrijken, inz.

met houtskool, als eene onleerende straf.

IL sokong, schuine stut, om het omver-

vallen van iets te beletten, bv. tegen een*

muur; schoor; = tombak sajang (de s. of

tombaV sajang vervangt dus de boellijns

der europ. vaartuigen) ; stang , zittende met

het benedeneinde in een strop onder aan

den mast en met het boveneinde aan het

einde van de gaffel van gaiïelzeilen, tol

steun van het zeil; menjökong, schuins

stutten; schoren; een zeil aan de binnenzijde

van een s. 'voorzien; s. barat, z. barat;

tangga s., ladder, die tevens tot stut dient,

bv. onder een hellenden boom, die dreigt

omver te vallen; ladder van drie of vier

stutten voorzien; la j ar s., zeil van een

sokong voorzien,

L,
, .5 4>vu sokak, naam van een' boom,

die veel overeenkomst met den

bekenden m^nindjau heeft en van welks

bast insgelijks touw gemaakt wordt.

^ L JL3 ^j^ scBkak, balav. (uit 'l bal, een

steentje of graatje in de keel

steken hebben, T.), zich verslikken,—[B.];

kasoekakan, in de keel blijven steken; vm.

een graat of been zegt men ook katoelü-

ngan (H.).

,*iD 4Ay sö&koen, naam van den brood-

vruchtboom, wiens vruchten geene

20
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pitten hebben — artocarpiis levis — de

vrucht zdtBfcu

L^j éAM I- sffifi, borsteltje van een lot draden

geklopt stukje van eene lak, wortel

. of dergelijke, om de tanden te schuieren;

iandenhorsteltje; inenjoêgl, door horstelen of

schuieren schoon maken, bv.de tanden; een

kaars enz. snuiten.

* IL, sdg^ilaodak, w. sum., de pennen

van het stekelvarken, — [C.]; gewoonlijk:

sikoelandak (T.).

Ci5 eva soga, naam van een boom, wiens

bast als medicijn gebruikt wordt.'*

^ É.^g, menjöèjar, het haar met de (gew.

natte) vingers doorkammen.

i-5 4^M sogaBj, palissaden, in eene hori-

zontale of sterk hellende richting;

stormpalen; lueiijögang, twee vaartuigen

van elkander houden, door middel van eene

stang, plank of dergelijke, waarvan een

eind op elk der vaartuigen bevestigd wordt.

i^ j3^ 4,^ I., menjolok, met een' wenk uit-

noodigen, om iets te doen, bv. om

iets te nuttigen, te gaan zitten of dergelijke.

II. sog^ok, batav., naast ógók.

p^vv* söêgael j verb. van J^«.^ (z. JiJ:. ,

( *^ J"^ ' ^f^i^S^^^ >
^^^^^ kracht en bij

herhaling noi^r beneden douwen, zooals

bv. het hoofd vanjemand waarmede men

worstelt; herhaaldelijk met het hoofd naar

beneden douwen, doch niet, dat het hoofd

den grond raakt; z. tomoes.

-)f Aj5 4yw scêgoeh, jav., onthalen; tractee-

ren.— [C.].

<XÓ 4a^ I. sögeh, iets willen doen waartoe

men niet geschikt is; knoeien.

^11., uitsnijden; graveeren, — [C.].

-)f ^ó ^^u scêgih, jav., rijk, welgesteld;

welvarend; overvloedig. — [€.].

)
%^^ ^^\^ — skr. S(êla — , spietspaal of

% werktuig om iemand ter dood te bren-

gen (men. een werktuig om de bast van

de cocosnoot af te rukken, T.); meujoêla,

spietsen; eene vrouw in eene verkeerde positie

beslapen.— * w. sum., steeken; s fooien, doch

met lange voorwerpen zooals een bamboe of

schippersboom ; spietsen.— [iN.] ; soclagöèrai.

z. onder sapoe.

)
%/VW söèloe, bespieder; verspieder; spion;

wie verkent; nienjöêloe, bespieden,

verspieden; verkennen.

^, ] ftAu söêwal, w. sum., een knods; ook:

een wapen in het algemeen. — [N.].

^ O^-^ ^^ (j^^* soel^d), menjwlet, batav.,

aansteken een pit; nienjö^letiii,

laten aansteken. — [T.].

(j>^J AAM I- söèlit, van eene plaats verborgen;

moeilijk te vinden; geheim; afgezon-

derd; zeldzaam (niet alledaagsch).

II., naam eener plant.
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* III., w. sum., gulzig^ inhalig, — [N.].

^ AA^ I- sifeloer, spruit; puntig uitloopsel

van sommige planten; rmik; wortel-

^spruit
f die ter overplanting dient; entstok;

nieuw uiispruilsel uit het hart van afgeknotie

gewassen, bv. een' pisangboom; verlengstuk;

s. lijang, de steng van een' mast; s. gading,

verlengstukken naar boven van de inhouten;

s. batang, loten, die aan den stam uitkomen,

zooals bv. van gcslekte rozen; nieiijöèloer,

van planten voortkrutpen , hetzij over den

grond, zooals bv. de aardbeijen, of langs

iets in de hoogte, zooals bv. de wikken;

z. ook onder sïreh.

IL, sjnon (z. söëloe, T.).

III., söèloer böèloer, ongerijmd en onbe-

tamelijk spreken.

^ ^J MAJj sölöraii, batav., een slootje als

die om 't water van de rijstvelden

af te leiden. — [T.].

iaJ ^AJ^ > nieiij®lang, allerhande soorten van

drank, inz. bedwelmende, in glazen,

kopjes of dergelijke presenteeren op een blad,

toereiken met de hand; personen herhaal-

delijk bedwelmenden drank toereiken, om

dronken Ie maken ; en van daar ook dronken

maken door enz.; de rook van eene vlam,

waaruit een rook opstijgt, den rook in den

vorm van roet, aan iets hechten; berooken;

van den wasem van kokend water of ander

vocht, waaruit^een wasem opstijgt in den

vorm van droppels, aan iets, bv. het deksel

van een' kelel, hechten; van rook, wasem,

damp, opstijgende zich aan iets aanhechten.

jlü ÉAu scèlocng' (gemeenzaam, bij benamin-

gen van familiebetrekkingen en titels

ook loeng), van een' kind eerstgeboren

van beide ouders; van andere voorwerpen

eerst; eerstgeborene enz.; eiersteling; eerstge-

boorte (z. Qmboeng); aj^r s., het eerste

water uit een watervat, eerste water, dat

op een' dag uit eeti" put of wel gehaald

wordt; böêwali söëloeiig', de eerste vruchten,

die een jonge boom, of een vruchtdragende

boom iu den mousson draagt.

ê ^Aw Iv nienjöèling', welriekende oliën of

wateren uittrekken; overhalen,

II. sö&ling, z. s^r(Kling: ook: flageolet;

piccolo,

L^^JLJéjsM I- söèlap, van een' draad van de

schering overgeslagen door den

inslag.

IL, goochelen; tooveren door oogverblin-

ding (vgl. soenglap, T.).

^ C _ Q ,..,J 4AA> scèloép , batav. , vergulden;

verzilveren; met metaal beklee-

den.— [C.]; s^loep? (T.).

L.^-J ê^w sölök, geschenk bij wijze van

hulp, ter gelegenheid eener feest-

viering wegens eene heugelijke of treurige

gebeurtenis, zooals bv" een huwelijk, eene

geboorte, een sterfgeval en dergelijke. —

20*



c^\yM S08 ui*^

Voor geschenken bij een sterfgeval, bv.

een mandje met bloemen, bezigt men liever

LlS^ ^^JJ solek, zorgvuldig in /deeding

en tooi, waaronder ook verfraaiing

van het lichaam; houdende van opschik, 7.00

in kleeding als in andere dingen; pronk-

zmhtig; prachtlieveM; keurig, elegant; zich

opschikken; zich keurif of elegant Meeden,

vJjAw * menjoèlam, borduren (op een raam).

soèliwatang^— oors^|>r. boeg.

titel van een hoog staahbeambte,

eig. plaatsvervanger.

<Km) é.^J>4 scêloh, brandend lichaam , dienende

om lieht te geven; licht; fakkel,

toorts; tnenj^Ioh, met eene s. verlichten;

bij ^Aicht vangen, bv. visch.

iXj^^g L sclah, kaal van hoofd van natuur

(z. böêtak); lada s., witte peper,

* IL, jav. (solah, T.), gedrag.

aJIT"
s{JËleh, naam ^mer plant— tiltius.

^ 9^ J^^ ^^'*
' ^* sum., een rivier takje (lees :

^\y^, bocht in een rivier, T.).— [N.].

Ui

>% èj^ sffiwam, van een vocht lauw; s. kcê-

koe, zoo warm, dat men bij het

indoopen van de nagels, d. i. van de toppen

der vingers, een gevoel van warmte heeft,

dus, een* of eenige graden warmer, dan

bloedwarm.

^
(^.^X**^ •i^w sc&mit, soek., snorren, knevels.

^ y^Lf'^
sêèmoer, batav. (jav., T.),put.~

[B.].

^(h^Y^ sömil, z. tjomil II.

^ <K^ ^A^ sömah, jav., een getrouwd paar,

man en vrouw. — [C.].

^ rj Y^ sêèni, men. uitspraak van söênji.—

Vj>o ÉAu söêiiat, verb. van ^iX^.

V^>o 4AAJ söènet, naam van een boom, zoo-

genaamde g^ttah per tja van eene

goede kwaliteit opleverende.

,•OjAM SGnan (smtr. van soesoehöênan),

titel, aan een abdiceerenden vorst

gegeven.

IS^ vScèwah — vuig. voor pernah — , im-

mer, ooit. —• Het komt gewoonlijk met

eene nagatieve partikel of in eene vraag

voor; b^lom s., nog nooit: adakah s.? is

er ooitK

^ jiÖj.A^ , kesohor, batav. (uit H jav., T.),

geroemd; beroemd; vermaard; be-

rucht, befaamd. — [B.]; z. j^^u^ (T.).

/.wA 4A^ (z. ii)iy^), sekar sö&boen, de bo-

venste bloem van het hoofdtooisel

van pengantens (bal. njoe(fen: iets op 't

hoofd dragen, T.).

/ c Aam gelijk, effen; recht; geevenredigd;

y
gelijke enz.
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*f^^AM !• soewe, benk., barsch; norsch.—
[c.].

^ IL, k^ringet s., batav., koud zweet, —
[B-j-

(C Y^ söêwai, van dingen, die op elkander

gelegd wordenjwiV^ van pas, bv. het

deksel op eene doos; even groot, bv. twee

vellen papier, wanneer het eene op h^t

andere gelegd wordt; congruent,

i^><s> 4AM sojat: sojak.

•«

L-Jl-J>É./vg ^ menjojak, de huid of andere

bedekking van iets ruw afstroopen,

bv. het vel van een' aal; afscheuren, bv. den

bast van suikerriet; openscheuren, zooals

bv. een tijger zijn prooi, verscheuren, in

dien zin; z. sïjat en sajat.

i\j 4AW !•? heer; heertje; heer-lief (term

van tederheid).

IL, zwartachtig; zwartachtige; >)43o^,

fem., zwartachtige vrouw; het binnenste van

het hart, voluit eig. L^^JiüU)<3o^w.

/ V) ^K^ sffinji— skr. s öê nj a -— , ledig ; eenzaam,

woest, verlaten; stil, zonder gedruisch;

onbewoond, memg bewoond, onbezocht,

weinig bezocht; ontbloot; ontheven; vrij;

vrijgesteld; ontslag [van iets]; s. dari pada

p^k^rdjaan, vrij van werk; tïjad^s, ij?

m^mb^rï nasihat kepada radja, hij is

niet ontheven van den vorst raad te geven,

d. i. hij is verplicht enz,; p^r^mpöëwan

s. dari pada nikah dan 'iddah, vrouw

die niet getréuwd is en zich niet in de ^iddah

bevindt; b^rjs(iènj{, in stilte enz, leven, zich

afzonderen.

^^<js^ soeh, levenswarmte , eigen warmte.

^j^ soU, een' val afvieren, om het zeil

naar beneden te doen komen,

Aj2aj^ phir. van y^. J

^
i

—.V^.^ sahadja— skr. sahadja (natuurlijke

f

^'
gesteldheid) — wil; voornemen; opzet^

willens; opzettelijk; alleenlijk; slechts; ecfi-

voudig; eenvoudigheid (hoedanigheid van iets,

dat geene versierselen heeft); nienjahadja,

met opzet verrichten; op het oog hebben;

L. sadja, s^ngadja, s^madja en nïjah;

dengan s. -2., eenvoudig, zonder hlechtig-

heden; zoo maar; bersahadja, tujfe/i^ 5^;M,

voornemens zijn; zonder versierselen zijn,

effen zijn m dien zin; inenjaliadjaken ^ tot

een voorwerp van opzet maken; opzettelijk

of vrijwillig aanbieden, f

öl^lw sahada (in poëzig ook sahadoe).

Z. <3^. /
y V

^ V./2asj ? slapeloosheid.

25 yV-^^M saliarah, soort van fo>l>Vaarvan

het dek^^el uit twee deejen bestaat;
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het achterste, dat men zoo breed kan nemen

als men verkiest en dat vastgespijkerd is,

en het voorste met een gedeelte der sluiting

en van twee naar achteren uitstekende, die

onder het achterste deel gestoken worden ,

zoodat dat soort van deksels zöo stevig is

als dat met scharnieren.

^Vi^^M plur. van ^ .

f \^ g^w sahaja en saja— skr. sahaja—,

slaaf; wordt ook gebruikt als pr.

pers. 1., ik; s. töêwan itoe, of, bij smir.,

s. töêwan toe, die sJaaf van Mijnheer^ Deze

uitdrukking gebruikte men in hel voor-

malig rijk Djöhor tegenover alle personen

van vorstelijke afkomst, van af den Ben-

dahara afwaarts, ter aanduiding van een*

derden persoon, aan wien men zelf geen'

eerbied verschuldigd was; bersahaja, zich

zelven willende noemen het woord sahaja

"^ gebmken; m^BJahéjaken, zich selven

willende noemen, tegenover een ander, het

woord ^ngkau gehruiken.

y .O Ulw sakajaö^ 4^d* b^ ^" poëzie) naam

xnn'éen- /abelachtigmi vogd,

4X^8w> schoon; ^anvalliy; sierlijk; schoone

enz. -^ De mat. hebben er sah a da van

gemaakt, met de beteekenis, van personen

volmaakt, alle goede eigenschappen beziilefid.

iX^M9 ivd^ken, wakker zijn.

X- ^««.1X5 )cXa^2^u sahedahan, w. sum., gelij-

ken; collega's; van dezelfde

soort,— [iN.].

Ki2^M 5
gemakkelijk.

K^2AAi> ^"^el bekome het; 'JS^ ij^i*^ ^ wel be-

kome het u; z. J.3>K

/ . t ^jLlga selialöêwan , z. ^JyJ

)

.

c y

v.|2w> P^jl^ w^6t plur. ^^i*^ en k^^^ , aan-

^ deel; aandeel in den buil; portie; lot,

y ^ y

^V.^^ plur. van ^^^ .

y o > .

iX4^/ja plur. van ^4^.

^ OsKCb^ sahenda,w. sum ;,//rac/i%. — [N.].

X- A>OLXAfi^M sahendiko, av. sum., gelijk

zijn, even groot zijn, even

, 'deugdzaam, in alles volmaakt gelijk,— [N.].

c /

, vergeten; zich vergissen; met plur.^

l^, nalatigheid; vergissing,

I. si, soort van bepalend artikel of

een' ondergeschikten rang aanwijzend

voorzetsel voor eigennamen of titels (naam

wijzer zoodat het eigenllijk gelijk staat met

een kapitale letter; daar menschen van rang

bij den titel worden genoemd, zoo is het

natuurlijk meer of min verkleinend. Voorts

vipdt men in 't men. mal. ook dikwijls ter

vorming van benamingen naar eigenschap-
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pen, 't voorwerp kenschetsende, zooals

in sï-ringan bv.; in dit geval is 't Rijowsch

alles behalve zuiver, daar het si tot s ^ heeft

verbasterd, zooals blijkt uit s^tjöreng, z.

onder sïpoet, in plaats van si-tj5reng,

T.). Veelal wordt de v^ onderdrukt en de

met het daartoe behoorend s. verbonden;

senda, een nederig pron. pers. 1., eig.:

uw sï, d. i. de persoon, dien gij gewoon

zijt of het recht hebt, met sï aan Ie duiden.

* IL, veelal sïh, batav., foei!— [B.].

/ -Mi) gelijk. — U -wjÏ (of smgetr. Ux^ï),

niels is er gelijk aan, d. i. voo)'7iamelijk.
/

uj y

9/ —*vü) boosaardig; schandelijk; slecht; boos-

/ aardige enz.; ^m» , fem., kwaad wijf.

Cr"

J

1"., sïja-^, naam van een' zoulwaler-

visch.

2^. (zelden), ijdel; onnut; vergeefsch.

Va^u »
^'^^'^ wandelend; rondzwervend; veel

y
wandelende enz.

y y

Ö Aaa^» (gew. sijarah), een door de mal.

van .U (hij heeft gereisd), op hun

eigen hand gevormd woord met ar. uit-

gang — reis, reisverhaal, reisbeschrijving.

y Ci y

IS \V/ww^ fcni. van Xy^. — Voorts: troep

reizigers; dwaalster,

^ i,2>N»Mi v^vwvu sijasat, w. sum., iemand vra-

gen waar hij heen gaat; k^na

(dit is halve brabbeltaal ontstaan uit 't

batav. kenapa op zijn menangkabowsch

verkort naar de analogie van manga, siji,

bara in plaats van mangapa, sijapa en

barapa enz., T.) kau sijasé (sijasèq)

pada hamba, waarom vraagt gij waar ik

heen ga. — [N.].

^
/ y

<K\j»j v.AA^^ , het regelen door bevelen en ver-

boden; regering; gezag; tuchtiging;

slraf; marteling; dwangmiddel. In 't mal. ook

dwingen ; bedwingen ; onderdrukken ; straffen ;

tuchtigen; martelen; mengabisk^n s,, alle

dwangmiddelen uitputten, aanwenden.

L ^ V/uuj sijapa (si en apa), wie F

C __ Q
.5 ^^,v./ sijakap: kakap P.

iJv^AA^^ sijalanjf, bijemicst; 2". z. onder ara

^ *
IL

i/oVAMi 1. sijamaiig:, naam eencr soort

van langarmigen aap.

II. of pasir lotong, mangaan-ijzer; in

den vorm van fijn zwart zand, en in Indie

veelal als strooizand gebruikt (eene wond,

toegebracht met een blank wapen van

s ij a mang, is nagenoeg even gevaarlijk als

eene wond van een vergiftigd wapen).

^^j^^^VAAAi sijanlt, w. sum., een scherpe

grassoort waarmede men zich

kwetsen kam — [N.].

^i^Vx^u sijanang, naam van een* ^oe/im^cr-

visch.
c
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^ V-^x^»>wwa sïba (lees: ^Ujum; basibaq: ber-

b(^bagi, T.), w. sum., scheiden

vechlenden, van volk; verschil in gevoelens;

Siba-Sf wild door elkander als een vluch-

tende vijand.— [N.] ; vgl. bal. sibak, de eene

helft van iels gespletens; bat. ma- si bak,

gescheu)d, en voorts ^1 jav. siwak.— [T.].

l^,^AÉW» pSsIr siboe, naam van een uitge-

strekt zandstrand, niet ver van kaap

Romania.

^O^'-ï'^^ sïbet (vgl. bal. seb^t, T.), z.

b^d^bah.

sibar, aangezet zijstuk; aangebouwd

stuk; nederhangend boordsel; aange-

naaide rand van eenige stoffe (z. ambang

IL) — * w. sum., de stukken die m de

maleische baatjes onder den arm worden

gezet f ook in het kruis of de binnenpijpen

der broek; z. lanti II. — [N.]; mcékanja

bersibtfr» zijn gelaat is uitermate vol, heeft

als het ware nog een rand.

^ ^KAA/4 slbcr, batav., in de kooi rondvliegen

(vgl jav. ib^r).— [T.].

^j^ sïboer s= Qêbok (z. gsjoeng); la-

ngannj^ diboêwai s., zij maakte [van]

hare hand een schepvat; siboer-2, glazen-

maker, een gevleugeld insect, dat over de

oppervlakte van het water heen en weder

vliegende, van tijd tot tijd daaruit schijnt

te scheppen,

C
,

QjLJLAJLi sêbok, drok.
• ••

^^j^/sA^gu I. sita, afgekookt; gezoden; menjita,

afkoken; zieden; sitaan, afkooksel

II. (meer gebr. sïtah), dagvaarden.

* III. — skr. sita— eig. van de gemalin

van Rama (jav. sinta). — [T.].

^^^y^^j^js/j sïtoe (z. Itoe), disitoe, te dier

plaatse; daar {bepaald); kesitoe, naar

die plaats; daarnaar toe (bepaald).

•KVI>'^A•^ sêtoe, batav. (uit 't soend., T.),

de afdamming van een' vijver of

groeten waterplas. — [B.]; 't woord is

oorspronkelijk skr. en oud-jav. (T.).

^i^;>\AAAi siti (jav., T.) — skr. ksiti —
land; grond; bodem; gewest; de

aarde. — [C],

^^^y^/^Ay , menjijat, in dunne reepen of kleine

stukken scheuren; dingen, die met

de vlakke zijden op elkander zitten, zooals

bv. twee bladen papier van elkander na-

men; geplooid papier, een boek en der-

gelijke aan de kanten opensnijden; geweven

stoffen scheuren, — z. soja|^ en sSjat.
UI

\^^;y^.KAM I. sïjoet (vgl. sïjoeng, T.), uitroe-

pende nabootsing van een suizend of

Uuitend geluid, zooals bv. dat van een'

rotting, waarmede men door de lucht slaat;
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zoodanig geluid; het maken van zoodanig

geluid (vgl jav,, ï.); menjijoet, stamt met

iets, dat zoodanig geluid maakt, bv. een*

rolling, eene karwats; karwatsen. — z.

soel, I^soet en l^ssoet.

# II., batav., smakken; watertanden.— [B.].

^ iiXwj I. sètèng, batav., puist op het

oog. — [B.]; receptenboek: bab ini

oebat sètèng saoepaja l^kas m^in^-

tjah.- [T.].

«*

•)fC SJCxw sitak, zak; valies. — [C.].

^ Li5sXAAAi sïtih, w. sum., stikken met de

naald.— [^.].

^•wX/mw ^itoew^ zwart verglaasde aarden pot

met betrekkelijk wijden buik en naii-

wen mond— z. goembang en gctji.

/*AAAw setan, z. ^jUajk/i».

<X-.Xaaw, z. v.:^^.

.1 ^JSfcX^Aw 9 slhön of seilioen, de yaxartes

der ouden, rivier in klein-azië.

(J^x^gj , luenjida , snijden , lubben ; sïda- 2
,

gesnedene, gelubde, ontmande, eunuch;

mannelijke ho[bediende van goede familie,

ook zonder ontmand te zijn.

cXai^aj ^^^^%' vorst; titel, die aan de afstamme-

tingen van Moehammad gegeven wordt,

voor zoover zij afstammen van zijn' kleinzoon

Hoesain (z. garïf); U«xJ)l)jaM*, de heer der

profeten, d. i. Moehammad,

UJUUm

k^AM sidi, z. s^ndi.

y w y

/.j)cXaaw> l^^^ heeren; ^)jjumJ), de twee

heeren, bij uitnemendheid, d. i.

Hasan en Hoesain, de zonen van 'Alï en

Fatimah.

LIUCXaaa^ sidat, armring voor den bovenarm,

bestaande uit een' reep van op

elkander genaaid leder of geweven stof,

waarin een talisman besloten is. Hij is soms

met goud versierd,

CLXamw sïdangf, vergadering; h^^U^ l)ó^,

^" pleonasme. — *s. töèwan, w. sum.,

voorname heeren.-^ [N.].

pcXvwvg I- sïding, soort van net van rotting,

^^ om er herten in te vangen (vgl.

rïding, T.).

IL, seherpe kant van iets, bv. van eene

plank (vgl. sanding en sanding IL, T.).

L^cXa^vu (wellicht van Ji3^), meqlidi^,

onderzoeken; doorzoeken; doorsnuf^

felen; s. m ld ik, onderzoeken; doorzoeken;

doorsnuffelen [naar alle richtingen], — vgl.

selidik (T.).

L 'J lXaajü sedak, losse hoepel, gew. van

rotting, die rondom den rand van

ketelinstrumenten, zooals de gendang, r^ba-

n^ enz., tusschen ketel en vel gelegd wordt,

wanneer men het instrument wil spannen.

O lXa^w j onze heer. De Mahomedanen ge-

ven dit epitheton aan Moehammad,
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zijne vier eerste opvolgers en zijne twee

kleinzonen, Hasan en Hoesain,

/ CcXkam» menjidai, kleederen en dergelijke

luchtm.

( CcXaamj voor ufJoAA» (z. «^aa^), mijn heer.

c y

^J-^y^'

^^JL,A^ . tred; gang; reis, tocht; krijgstocht,

strooptocht; levenswijs; gewoonte.

^ jL^t^v . menjira, wentelen in eenige kleverige

zelfstandigheid^ zooals bv. gebak in

gesmolten suiker.

^..AAM plur. van iy\^.

I, menjjjar, ijzer roodgloeiend maken;

voegen zooals bv. twee deelen die een

geheel moeten vormen, twee vloersteenen;

eene lusschenruimte tussclien twee deelen

van een geheel, die aaneen moeten sluiten;

uitvullen door de invoeging van een stuk ofdoor

soldeersel. — Op en neder of heen en weder

loopen, zooals bv. op eene galerij; wandelen

(dit zal wel mi j^i onstaan zijn, T.). —
* sjjer (lees sijar, ï.), w. sum., in brand

steken, in vlammen zetten; dammer (damar)

soeda tersija, de lamp is al aan. — [N.].

J^,J^^^gJ sïjoer, in het gaan bij afwisseling

links en rechts van de rechte lijn af-

wijken; wordt zelden alleen gebruikt, maar

gew. tesamen met simpang.

i j .^ JLXAJ , meiijirat, breien; strikken; met

brei' of strikwerh omgeven; om-

breien; omstrikken; naast elkander binden (z.

djalin), bv. latten, of fig. de landen; van

eene spin spinnen (nl. haar web); siratan

gïgi, de bovenste rand van het tandvleesch,

waardoor de tanden als het ware aan elkander

gebonden zijn. — s. kóëkoe,

y

Z5 ^-A^w 5 g^^^g^y koers; route ; met plur.

-A>jj , levenswijs.

LHJ %wVAAj !•? ISjar sëret, soort van matten

zeilen, die onder zekere omstandig-

heden in het water slepen,

II., batav. (jav. sèrèd, ï.), slepen,

sleuren. — [B.].

O «^-AAM I- sëraiig*, naam eener plaats in de

^^
Residentie Banten.

II., van gebreide dingen met groote ma-

zen. — z. serau.

b,^^^j^, menjïriiig, van vocht, bv. water,

dat bezonken is behoedzaam het bo-

venste afscheppen.

C. wA*vj 1-. serong', schuin, scheef, van de

^^
rech te lijn afwijkend ; s . 1 i p a t a n nj a ,

scheef gevouwen; langkah s., eene zijwaari-

sche beweging bij het schermen, waarbij

men den eenen voet over den anderen'zet,

evenals een traverserend paard; sërong-

]iien{êroilg, iiaar verschille^ide richtingen en

bij afwisseling , nu eens naar de eene, dan

iveder naar de andere zijde. '
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*II., w. sura., een wijs om den kain te

dragen, zoodat een punt derzelve op het

scheenbeen hangt. — [N.].

-x- L^_xC ^..Axu siraiig^ka, w. sum., een soort

van krabbe. — [N.], is si-

rang'kaq, en had onder '(X2. moeten slaan

C^
*)*

^-.AAj^^ I- sirap, opgelicht aan den eenen

kant, zooals bv. dakpannen door

' den wind; van het hart opengegaan, bij het

zien van iets dat de zinnen streelt, zooals

bv. eene schoone vrouw.

II. (jav. , ï.), beter: atap papan, houten

dakpan,

* III., jav, (sesirep, toovermiddel den te

beslelene inslaap brengend, T), soort van

b^oov^ingf bij de dieven in gebruik, alvo-

rens een huis te berooven. — [C.]; sïrep,

batav., in rust zijn; stil geworden; bedaren,

sireppin (men denke er aan, dat *t aanb.

in te batav. ook de beteekenis, van k^n

aanbrengt, T.), in slaap doen vallen; zand

strooien. — [B.].

C ^y *^A/W sirip, vin van een' visch.

C
,
i ^.A^vü sirak , van een gerucht verspreid.

i 5 ^«/w/wu serak, in wanorde door elkander

liggend; wanorde zooals bv, op een

schip die aan 't laden is; menjerak, in

wanorde uit elkander gooien; over iets heefi

gooien, smijten of werpen, zooals bv. geld

over eene tafel, kleederen over den vloer

(men.: ba- serak, verstrooid, van elkander

^geraakt van vele bij elkaar behoorende

zaken bv., T.).

L,^ ^ >-/^^g serok, kleine inham, kleine baai;

ingang; zijtakje eener rivier; zij-

gracht; ravijn; 2". (vgl. sero. T.), soort

van fuik (zelden); serokkan, wat op een

kleine inham enz. gelijkt; monding eener

rivier, in eens zeer wijd wordende en als

het ware eene baai vormende.

-X- Ll5 ^-AAw sïrik, soek., van een' haan

zich met verliefde gebaren om

eene hen bewegen, zijn hof maken.

Cf-S ^-/wvu sêrek, ontzien; opzien tegen iels

bv. een werk.

f^
^..iA^g ? menjiram, begieten; baden door be-

gieting; (b^rsiram, T.), van vorsten

(den regeerenden vorst, den jang dip^r-

töéwan möèdai en den t^ngkoe b^sar)

zich baden (bal. mesiram, van voorname

lieden zich baden, T.).

^ / •! ^-iA*w Sïran, streep in eene kleedingstof;

gestreept. — [N.].

-X- /j wjk^w serail, naam van het eiland

Ceram.

•^
ê\ % A<w sêrö, batav., bamboezen hekwerk,

bij wijze van vischnetten in zee

gespannen. — [B.].

^2$ wy^ sirah, men., rood.— [T.]; vgl.
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2$ ^_AAM sireh, naam ener rankende plant,

wier bladeren met kalk bestreken

en met gambir, pinang en tabak gekauwd

worden, bekend onder den naam van be-

lelpiper belle; de bladeren zeiven; de

bladeren met loebehooren (z. serasa); s. tja-

rang^ sirehbladeren van de loten, die zacht

en malsch zijn; s. k^rakap, sirehbladeren

van den stam, die droog en hard zijn, en

slechts door armen gegeten worden; s. kaki

m ^ r &p a t i (duivepooten - s.) , sirehbladeren

met rooden steel, dat als bewijs eener goede

hoedanigheid beschouwd wordt; z. ook onder

rapin; — s. b^rscëloer, sirehpruimpjes

op eene bijzondere wijze gevouwen en in

elkander gestoken, die voornamelijk vrou-

wen aan mannen zenden, om een minne

handel aan te knoopen.

/ C w^AM sirai, in orde, niet in de war,

zooals bv. haar; naam eener soort

van medang.

c y

t M^AAM 9 pers., stalknecht, rijknecht; ook wel ;

koetsier ('t woord is zeer modern en

door de Engelschen 't eerst Ie Singapoera

in omloop gebracht, T.).

sisa — skr. sësa — overblijfsel;

overschot; wat iemand heeft over

gelaten inz. van eten. — z. rentjeh en

t^mbiring; m^njisaken, doen overblijven

ot^verschieten; over laten.

(^y^HV^

/ j^AjiK^ I- sisij zijde; flank; d isis i aan

de zijde enz., naast; bersisi, zijde

aan zijde; naast elkander.

* II., w. sum., onderscheid (bedoeld <Usa^ '!

,

vgl. salisih T,).— [N.].

%AM»\^M sïsir, riet (bij het weven); kam; egge;

2^ (men.: sikat, T.), kamachtige

afdeeling van vruchten, als de pisang.

L Q,jjj^jL.iJLi . menjisip, iets tusschensteken

tusschen twee vlakten (alzoo ook

het steken in. eene plooi), zoodat het er

tusschen (in) beklemd zit; tusschenvoegen

(men.: kaslsipan, een splinter in H vleesch

zitten hebben; ha-^pa-sisip , van een kris in de

zijde, gordel, gestoken, T.).

^ L-Jiwg^>wvvi Sïsoek, de tanden vijlen.— [C],

^JS^^^ks^ I« sïsik, schub; de uit 13 bladen

(schubben) bestaande bedekking der

caret' schildpad; caret; schildpad (stof); het

dier zelf— chelonica imbracaia— ; m^iijïsik,

visschen afschubben; doorngewassen ontdoen

van de doorns; in 't alg. iets van zijne ruwe

oppervlakte ontdoen; uitspraak doen omtrent

de deugdzaamheid van een vechthaan uit

de schubben aan zijne voeten, of van een

blank wapen, uit de pamoer, die bij

schubben vergeleken wordt, of andere lee-

kens; ikan s., naam van een eetbaren

zoutwater-visch, die zijn naam van zijne

dikke schubben heeft gekregen; pesisikj
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iemand bekwaam in het waarderen van

vechlhancn, uit de schubben aan de beenen,

of van blanke wapens, uit de pamoer of

andere teekens.

II. en selisik, batav. (H.), z. CJ^/^^oU,

^. Vau^aau sïsil, koet.,: agas.

V^Wi^Ay 1 nienjêsel , onthlooien door het ach-

teruit stroopen van hetgeen, waarmede

iets bedekt is , zooals bv. den eikel door het

achteruit stroopen van de voorhuid (vgl. bat.

silsil, T.); onanêren.

^<M^Kj^^ menjiseh, op zijde gaan, bv. om

voor iemand plaats te maken; aan

iets voorbij gaan, zooals bv. een projectiel

aan het doel. — sïsi II.

i^js^^jg sin^a — skr. s ing h a — , leeuw.

VJ

^«.AAjü I. sïjang (de beteekenis niet ingevuld,^c
T.).

II., sïJaii^-2, naam van een vogel, die

een zoodanig geluid laat hooren.

•^ }fL,,J<^M ^ijeiig^yv.f^um,,7iorsch, stuursck—
C:^

m-

t^ I. sijoen^ (vgl. sïjoel, T.), uitroe-

pende nabootsing van een fluitend of

suizend geluid, zooals bv. dat van een

afgeschoten kogel; van lichamen, die zich

snel door de lucht bewegen fluiten; suizen.

II. (jav., T.), slagtand; haaktand, — z.

taring.

*\Aj^ sïngit, van voorwerpen met be-

trekkelijk breede zijden, zooals

huizen, muren, vaartuigen en dergelijke

afwijken van den loodrechten stand; op zijde

hellen; scheef staan; op zijde liggen (van

vaartuigen).— z. sendeng, s^rendengen

tj on dong.

^JtAAA^ sïngar, men.,: sinar (mak. siuga-

raq; vgl. bat. singgar). — [T.];

onverschillig. Het is veelal verbonden mei

lantjang dat er meerder kracht bij schijnt

te zetten; verblind worden door glans of zon-

nestralen; lersingarlah dij a (inja) dejk

(«^0, T.) tjaja toewankoe, en /nj werrf

verblind door den glans die den gebieder

van zich gaf. — [N.]; bagej tj^rmin di

singar panas (T.).

•X- êJijk^u (leesj%*. of v«iAju» , T.) , siiigö-2^ w.

sum., de bamboezen latjes waarmede

men buiten of binnen de atappen vastmaakt

om het opwaaien te beletten. — [N.].

c y

L._ jJjLAJü , zwaard, degen, sabel,

C ttAAu sipoe, van het gelaat zedige

beschaamdheid uitdrukkend, zedige

verlegenheid uitdrukkend [zooals bv. bij

verrassing].

C^^^Jijs^^ sïpi, van het middelpunt af, naar

den kant toe; wat van het middelpunt

af en naar den kant toe ligt; van een werk
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Idein gedeelte, dat nog te verrichten is;

menjipi, van al wat geschoten of geworpen

wordt naar den kant toe gaan.

C^iiAAAi sïjap, gfereerf, in gereedheid gebracht,

klaar; toegerust, van het noodige

voorzien; (menjïjapken) gereed maken, in ge-

reedheid brengen, klaar maken; toerusten; van

het noodige voorzien; s^ddjoek s., ijskoud,

{^^^^ysjiK^M I. sïpat, streep; rechte lijn; linie;

al wat dient, om een rechte lijn te

trekken; regel; richtsnoer; liniaaL

II.— verb. van i-i^; — *, batav. (uit

't jav., T.). sïpat mata, verf voor de oogleden;

tali s., timmermanslijn (B.); menjipatken,

beschrijven; defineeren; eene eigenschap of

vorm geven aan iels; met eigenschappen

begiftigen; toerusten („ausstatlen*').

lj;^/sJl\/wg sipoet, naam van een zeker ge-

slacht van schaaldieren of slakken

met schalen; naam van zeker haartooisel,

beslaande eenvoudig in eene vast ineen

gedraaide wrong, die wel wat van eene

s. heeft; z. banang; s. tjongkak, schelp,

die tot het tjongkak-5/?ei gebruikt wordt en

in sommige, doch niet mal. landen, als geld

dient; s. böëlan, naam eener niet gegeten

wordende zoutwater-slak; s. timba, naam

eener zoutwater-slak, welker schaal op een

emmertje van palas-bladeren gelijkt; s. tjó-

re^ (ook s^tjóreng), z. tjorei^; s. s^rai,

immtt eetief eetbare zoutwater-slak; s. sang-

goel, naam eener eetbare zoutwater-slak,

zoo genoemd, omdat hare schaal gewonden

is als de bekende haarwrong der mal.

vrouwen; s. söësoe dara, naam eener

eetbare zoutwater-slak, welker schaal ver-

geleken is bij de borsten eener maagd;

s. p^nggeroes, naam eener te eten verbodene

zoutwater'slak, waarvan de schaal tot het

glanzen van stoffen, papier enz. gebruikt

wordt; s. pasir, naam eener niet eetbare

zoutwater-slak; s. nïpah, naam eener eet-

bare zoutwater-slak.

* IV., schaamte; beschaming; beschaamd.—

[C.]; z. sïpoe (ï.).

Vj>^ilAA\^ sïpit, van de oogen fijn gespleten,

zooals bv. die der chinezen ; A^// 3^-

sloien. —ook bdtav. (B.); oost-jav. sipèt (T.).

\^ o Q jL^^ L, menjëpak, met de voeten of

een voet achteruit slaan, met een*

voet zijwaarts uit slaan; van paardeil en

andere dieren schoppen; slaan, schoppen

op die wijze; achteruit schoppen, op zijde

schoppen; omhoog schoppen; s. raga, baU

schoppen (bal-kaatsen), benaming van zeker

spel, waarbij de in een kring staande spelers

een* van rotting gevlochten hollen bal (raga)

met den binnenkant van den voet elkander

toeschoppen; menjëpak sDa, mei de bin-

nenzijde van den voet omhoog schoppen: m.

singkoer, met de buitenzijde van den voet

zijwaarts schoppen.
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* II. sepak, batav. goot; sloot, — [C.].

) 4Öa^w sïpoewa— oorspr. chin.— chinesche

cijfermachine met ringen.

/j \ aÜ/s^w sïpöêraii: semporna. — [N.].

<^-.ilA*vvj sêpali, van voorwerpen, die ergens

liggen, I)v. op eene tafel /w wanorde,

/-Üa/vu sïpai z. si pa h ï.

^-.aÜa./^ sïpïr— veri). ned. — cipier.

^ t^_JL.AAA^ sïjak, de waterdrager en t^egfer

eener moskee.— [G.]; men.,: op

kosten der geloovigen levende arme die aan

de 5 gebeden enz. dagelijks moet voldoen

en tot de ^x^v^U^y behoort (bat. sijak

n i bagi, groote armoede, na sijak bagi,

die behoeftig is), — [ï.]; sïjak-3, naam

eener soort van gras, met welriekende

w^ortels, die ook in de ddëpa komen.

LLSsj<a^ I.? badjoe sika, bet oorspronkelijk

mal. haadje,

IL, z. ïka.

L^ Xjlaaj sïkoe, elleboog; hoek (geom.); tim-

mermansrechlhoek; s. sama t^ggab,

rechter hoek; s. r^bbah, stompe of scherpe

hoek; s. r. aloë lesoeng, middelmatig

stompe hoek, zooals bv. van p, m. 1202;

s. k ^1 03wang, zigzag; benaming van zeker

versiersel in zigzag-Yorm, in stompere boeken,

dan pöêtjoek r^boeng; menjikoe, een' hoek

voiinen, zooals bv. eene rivier; sïkoe- S , knie.

¥: LlisAAu sêka, batav., afvegen,— [B.].

(^^>v^/ww sïkat, kam; borstel; schuier; boen-

der; egge; 2^ z. onder sïsir;

menjikat, kammen; borstelen; schuieren;

boenen; eggen,

/j)CX-5swvu sikoedaii, Soekadana,

-^ L.-JlJ>sAAw I. sïkap, lichamelijke gestelte,

IL, gereed; badjoe s., soort van nauwslui-

tend buis.

* IIL, men., soort van kiekendief (bal.

sikQp).-[T.].

^ L-.Ji->sAAA^ I- sïkep, batav. (jav.), dragen;

aanhebben; handvatsel; badjoe

sikeppan, huisje, dat dicbt aan 't lijf

sluit.— [B.].

IL, jav., arbeider, — [C.j.

L iL>s>xAAj sckak (oorspr. boeg.) badjoe s.,

opperkleed tot op het midden der

dijen, met knoopen op de borst en aan de

mouw^en.

X- , ]6-\Aü sïkil, jav., voet; bodem; laagst

gedeelte; basis. — [C.].

AJtsaaa^ sêkali, van een goed of flink

voorkomen, van eene goede of flinke

houding, zooals bv. een militair zich goed

voordoend; vlug; flink; fiksch; knap; levendig

van voorkomen.

-X- CiisAAü I- sfgj, mei den vinger wijzen;

minachtend met den vinger aanra-

ken, — [(),]
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#11., w. sum., iiUfcappen, zooals in de

Mapperboomen om er de voelen in Ie zetten

(z. sïgai en vgl. bat. sige, T.); onderzoehen;

bespieden; 2^. (z. III., T.), bijlichten met

een kaars of lamp. — [N.].

* III., balav. (bal. pit von een lamp.),

een pitje om iets in 't donker te zoeken;

peifjig^i) koet., 't geen men bezigt om de

damarkaars door peutering aan te bonden.—
[T.].

^ ^^^C^sAAW sïgab, w. sum., plunderen;

spoedig; in orde brengen; netjes^

goed, passend; bespieden,— [N.].

S^j<AM !• sïgar, soort van hoofdtooisel van

den bruidegom bij de bruilofsfeesten.

* IL, soek., halve duit (jav., gespleten;

gekloofd; in tweeën verdeeld; half; de helft).

2«., jav., splijten.— [G.].

ij^l>ww> mfnjïgoeny, met den elleboog

zijwaarts stooten,

V >^^v^ sig^am (taal der dj i n dj a ng r a dj a) dof

^ gedruisch, zooals van eene menigte

menschen, die evenveel stil zijn.

^••i^vAAM sïgen, ingekeepte bamboes , als

eene ladder gebruikt (z. sïgai,

T.). .

/ JSsA^y 9 meiijïg^ai, beklimmen; overklimmen,

bv. een' muur (z. onder sïgi IL).

\aam I- sila— skr. sïla— (b^rsïla), zitten

met de beenen kruiselings onder het

lichaam y in welke positie men vóór den

voi*^t verschijnt; bersila panggoeng of

angkat, zitten met een been onder het lichaam

en met het andere op de tegenovergestelde dij;

menjilay uitnoodigen om plaats te nemen

enz.; menjilaken , oorspr.: doen zitten; van

daar, in den beleefden of onderdanigen stijl

doen plaats nemen; uitnoodigen om plaats te

nemen; uitnoodigen om iets te doen; silaken

(voor disilakan) masok, gelief binnen

te komen,

IL en sela— skr. fila— , steen; medang

s., gekristaliseerd gips,

^ , \j^ I- sela, w. sum., een groot onderdeel

van een land,— [N.].

* IL, batav.— port. s e 11 a—, zadel,— [B.] .

Kxw siloe, aangedaan; geroerd; getroffen;

gevoelig; z. pïloe en rawan.

Kaam sïjal, van personen ongelukkig in het

bereiken van zijn doel; van voorwerpen

ongelukkig tot het bereeken van een doel (s.

m^nahoe; z. onder tj^laka, T.).— *batav.,

omineus zijn, zooals bv. wanneer iemand

's morgens als eersten kooper iemand aan-

treft, die op crediet koopen wil. — [T.]:

sialan, ongelukkig; noodlottig; beschamend,—
[B.]; vgl sêwal (T.).

, Lyw L sijoel (b^rsïjoel, T.), fluiten met

den mond; menjijoel {naar iets, T.),

met den mond fluiten.



821 JÜUUm

IL, naam van een' zingvogeL

/.4^\aaU) pers., Ceylon; mal. verb". zijn

sailan (sëlan, T.) en sëloeiija: (dit

eigentlijk jav., T.); z. serindib.

o y y /

/.j^AjkAAJ? van vloeistoffen vlieten; vloeien;

mal. ook: watervloed.

(jj^A-vvu silat, schermen; man tegen man

vechten (menjilat, pareeren een slag

enz., T.).

iA/wVM silang, schuin gekruisd, zooals bv.

de striemen op een rug, sabels boven

het hoofd van iemand. — * v^. sum., ver-

voarring; twist; kris en kras door elkander;

maka pedang soedah t^rsilajig, de

zwaarden waren reeds gekruisd. — [N.];

rtjalan selang ^mpat, een viersprong (T.).

X-z.t ^«>)i-AAAAi*? ^v. sum., slingeren y^iXi

planten of koorden zoodat

men geen einde meer vinden kan.— [N.].

iJ<j<AM selceng*, z. ^;iUw.

C,_jlA>wvw silap, z. <^ii^.

2^., gezichts begoocheling , ook ten opzichte

van schilderijen, waarop voorwerpen als

lichamelijk uitkomend of als zich op een'

afstand bevindend, dan wel waarop voor-

werpen het eene achter het andere, of het

eene onder het andere heen gaand (zooals

bv. boomtakken), gezien worden, terwijl

zich toch alles op dezelfde vlakte bevindt;

l^AXi.-I^EDERL. WOORDENBOEK. DEEL II.

allerhande kunstjes of kunstgrepen, waardoor

iemand misleid wordt; menjilap, lichamelijk

doen uitkomen; en relief uitbeitelen; door

allerhande kunstjes of kunstgrepen misleiden

(vgl. scëlap, T.); s. bilang, gezichtsbe-

goocheling, d. i. vergissing, bij het tellen;

z, ook onder awan.

•X^ L JlAaajü silak, schielijk grijpen, — [C.].

l,_ JLaAAJü , nienjêlak, oplichten en omslaan,

bv. een doek, waarmede iets ge-

dekt is, een kleed, eene gordijn en derge-

lijke; opschorten; op zijde schuiven, bv. een

gordijn.— z. singkap.

L JLAaxü siloek, naam van een boom,

v^AA^> silam, schemerig,

M/wAa/Vj, z. jjÜaaw; pokok selan, naam eener

kruipende plant — ixoria.

aAaaaj silau, van de oogen door licht ver-

blind; 5c/iemerewrf;.s. ajer, van land,

in de verte over eene groote watervlakte

gezien wateren (nienjilau, kijken met de

hand voor de ooge^i wegens verblindend

licht, T.).

¥: <KJ<kj^ 1- sïlah, samentrekken; in nauwe

grenzen brengcfi.

* II., hondstand,— [C.].-

Aj<K/sjj sileli, wat in de plaats gegeven wordt,

vergoeding (vgl. jav. en bal. silih,



^/^•^ 322 ^ JJuu*

T.); menjilell, vergoeden/ goed maken;

pedang s., soort van zwaard, met gouden

gevest, zooals bv. de vorsten van China

en Siam aan hunne vasallen (bv. de laatste

aan den vorst van T^rangganoe) ten ge-

schenke geven, ter vergoeding van een

opgebracht tribruut of verplicht geschenk;

s. mata, wat alleen voor het oog gedaan

ivordt, zooals bv. eene boete^ die wel belaald,

doch later teruggegeven wordt; memakai

sïleh m^njileh, dikwijls van kleeding

verwisselen.

^ j^Aax) I- sïnia, jav., tijger.

* II., balav. (vgl. bij Rigg kasimah,

T.), bekoring der oogen. — [B.].
UI .

sTjam, Siam, en, in een' wijderen zin,

het gcheele land, bevattende de niet-

maleische staten van Achterindië; Birma; z.

berma en jj^i).

U|^,A^\jo, Ua/ojÏ, niets is er gelijk aan, d. i.

voornamelijk.

)(- ^>v-.4*A,vM sïnia-an, w. sum., over en

weder vragen en antwoorden.—
[N.].

/w|oyjü simoen, soort van gebloemd, sits

van Madras, dat veelal naar Siam

gaat, waar het voor buikgordels (tjawat)

gebruikt wordt, die men tusschen de beenen

doorhaalt. In den ind. archipel maakt men

er b a dj o e's van.

r',

^^y^^^^^ sêman, door een ongunstigen in-

•» vloed aan de wording of opkoming

verhinderd of mislukt, zooals bv. iets, dat

moet gisten, een bloedzweer, de pokken

en dergelijke; ook onverdrachtelijk van eene

onderneming.

c\«4,,AAA^ sêmah, bezweeringsoffer; zoenoffer;

het brengen van een bezweerings- of

zoenoffer,

.•j^/ww, naam der letter ^y^,.

/j^AAAi sini, z. ïni; disini, te dezer plaatse;

hier; kesini, naar deze plaats; naar

hier; herwaarts; örang s., de menschen dezer

plaatse, de menschen van hier,'

^•j.AAAi sêna (in hik. en poëzie)— skr. se-

na— , leger.

C,\/^ of [jjo^j^^ de berg Sifiaï.

a,AAAA^> sijantan, z. onder p oei au.

^AAA^j sïnar, licht van lichtende voorwerpen;

schijn, bv. van de maan; s. terang,

de schijn van het daglicht, de dageraad. —

^ balav., schijnsel; het gele van een' dia-

mant.— [B.].

^ CJ y^^y^ sïneran, zeker vrouwelijk feest-

hoofdtooisel. — [G.].

L1!J VjiXAAAi senapati (in hik. en poëzie) —
skr. senapati — , legerhoofd,

generaal.

-X- . Kaaaa^ sênal, balav., dreigen. — [C].
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é,\^J^ sewa, huur; huurgeld; pacht; pachlgeld;

menjëwa, huren; pachten; s. tanja^ het

ondervragen van eeri slapende, uit wiens

antwoorden men tracht, achter de waarheid

van iets te komen.

4A^w sïjaii, eenigszins bekoeld, zoodat men

het l<an drinken of er de hand in steken^

bv. heet w^ater, heet ijzer, zoodat men liet

kan aanvatten; koortshitte,

^ é.AA\> sijo (lees sijow, rood gloeigende,

T.), w. sum., schilleren; flikkeren. —
[N.].

) 4.AAAJ siwa, sïwah en siwar, soort van

dolk met kromme punt. — z. sëwah.

( 5 4AAAJ plur. van ^-iju. .

/ ) ÉAAX» sëwal, ongeluk; onheil; rampen;

tegenspoed aanbrengend of veroor-

zakend; van een geneesmiddel nadeelig,

schadelijk; verderfelijk; ^ slecht; van een'

droom onheil voorspellend; z. sïjal.

UI

^w/O ft,A^vj sïjöeman, • tij zinnen, bij zijn

verstand; Ofibedwelmd , onbeneveld;

nuchter; bekomen van krankzinnigheid,

bedwelming enz.

25 iljsj»^ sêwah (z. )^, T.), soort van krom-

men dolk, aan eene of aan beide zijden

scherp.

<^-,AAjg sïjoeli, woord, waarmede men bv.

honden, of hoenders wegjaagt.

^a^A^ sïh, z. ^n, II.

Aaax» I? menjijah, op zijde strijken, zooals

bv. het haar, dat iemand in 'l gezicht

hangt; op zijde douwen, zooals bv. een

stuk drijfhout, dat ons te gemoet komt,

sijall-Iajali) zich heen en weder buig&n,

zooals bv. hoog riet^, door den wind be-

wogen; heen en weder slingeren, zooals

bv. een klein kind, dat nog niet vast op

zijne voeten staat.

II. sijali, verb. van ^^a^T.

^Ci^ifi-AAu sïhat, \\\ sum., genezen; beter

worden, — [N.]; uitspraak van

^^ (ï.).

<^«.—AA^> I-;» zonde; schanddaad.

IL, fem. van ^^^w.

sinjor, port. senhor, heer.

^^.^wvü (spreek elke letter bij haren naam uit:

sa-nja) schriftverkorting (roemcJêz) van

sesoenggohnja; het staat gew. pleon. na

bahwa en wordt zelden in de spreektaal

gehoord.

^„^Ayvu seiinjar, tintelend van het gevoel,

dat men bv. heeft, waanneer men zich

op eene zekere plek bij den elleboog

stoot.

•*• ^

CJaaw (en >—«aaaw) sennjap, doodsch, stil.

21*
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^-
A^vy (gewone spelling ^i-u^ , T.), seBJnjoera,

grimlachen; s. simpoel, grimlachen

met gesloten lippen.

-X- ) éj^A^ sinjola, div., schommel.— [Div.].

-)(- <Xaaw senjoll, wegrukken schielijk; knij-

pen. — [C.]. z. s^nggoet.

LT

y

/ yii, de letter ^, 15^ van het arabisch

en nialeisch (en 15^ van het door Mars-

den veranderde) alphabet, hebbende de

waarde van de nederlandsche g. In de

maleische uitspraak luidt zij alè eene s,

wordende door de Mal. van deze onderschei-

den door de benaming van sïn b^sar; als

cijferletter, z. abdjad; in geschriften van

godsdienstigen aard verli. van ^Ui*.

/

ï vJju , hij heeft gewild ; idSHU ^] , bij

smtr. AÜ ) J UJ! of i)il!)UJ h J500 God wil;

<)cilhUU, hetgeen God gewild heeft; een

uitroep van verwondering; of goedkeuring;

bravo.

c

/ kjyo\jjsjj pers., interj. van aanmoediging,

voortreffelijk ! braaf zoo ! toe maar I

^^^^\jjg (Jees: ^, T.), pers., nacht-

md.

:> y- /

^OvJjü» dichter.

U^J

Aemrf. — [P.].

)3Vjjü. z. onder kahf.

. ^^Llli. naam van den stichter der

"^ '^
sjafiieten (voluit: (j^^^] ^^^ tX^r^u»

^iiiliJ)); raw (//> ^ec/e, sjafnetisch; sjafliet.

y

D^J^-» ^^w/c zeggend; dankbaar.

) vjjsjj pers., sjaal; mantel zonder mouwen;

grove mantel van wol en geithaar,

zooals de mahom. bedelmonniken dragen.

ï

Vjj^ en ^U, syrië; Damascus, de hoofdstad

r
van syrie. Het land wordt ook hjy**

genoemd.

^ y

V/OVjju, tot alle deelen behoorend; alge-

^ meen; omvattend. ^

%

\j^ en ^U, zaak; werk; bezigheid; ge-U
steldheid; waardigheid; eer.

SV-AM* hatend; hatende; hater.

'T.

?s\jgwj pers., koning, heerscher, vorst.
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J
c3Juka>U» 525 ca^ösu

o y <j / <j

\ cXxaAVJjü, z. bandar; in het voormalig

rijk Djohor stond de sj. in rang

beneden den poenggawa.

cXAVJju, tegenwoordig; aanwezend; gelui-

gend\ met plur. c^ en daarvan J^
en Ol^), getuige, ooggetuige; ss>^) , de

getuigende bij uitnem., d. i. Moehammad.

y

Ij^, pers., de witte koningsvalk.

^\Mi, pers., ag'aa^.

iX/J^9 gelijkenis; overeenstemming; wat ge-

lijkenis heeft,— z . sa b ah .

iXj^jj^ plur. van ^x^.

o

^i/Jj^ , wa^ gelijkenis heeft; gelijkenis.

A /?_^,^ . gelijkenis, overeenkonst; twijfel,

onzekerheid

(u /

c)Csxiw> tt^owd aaw Ae/ hoofd, door een

snijdend werktuig veroorzaakt.

^, plant, die een steel of stam heeft;y^;^\AM

/-XMi, z. ^c^*^ (T.)-

/ /

V y^^r^IIi. verbrijzeling der hoofden of

boom.

g ^rs^TLlli. nom. unit. van ^:^^, mal. sjadja-

rab, stamboom, genedlogie.

/ -o y

A ^ r^i^rv IL . dapper; moedig in den oorlog.

/ y

\ ^^g^rt lL , i'e^ verkoopend; hoopman in vel.

r
c /

^, ^war/ voorwerp, dat men in

de verte waarneemt: persoon (ook

granim.); individu.

^ plur. van ^^^02^.. 04-SiXs^^

Ui /

schedels; gevecht.

y

A^SfcXA^^ plur- van ^)cs^.

c
V y%z-L^ plur. ^hs^

,

y

Ö \VJSXiu z. iJ^swi.

/ /

q\*s;\aw> dapper, moedig in den oorlog.

cX-A^sj, versterken; versterking; kracht; inten-

siteit; naam (inz, bij de Maleiers) van

u;

bet scbrijfteeken — , de mal. uitspraak

sjaddoe is op de scbolen tot sabdoe verbas-

terd, docb alleen met de laatste beteekenis;

z. tasjdïd.

y

(J^)lX^ plur. van ^iJtiJ:..

/

ÏlXaaj? hevigheid, intensiviteit; strengheid;

'^geweld, kracht; tegenspoed, verlegen-

heid, nood.

y

(\j(JJSj, hevig; hard; sterk, robust,

* y
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SiXJ^y van verstrooide dingen, inz. kudden

hier en daar; naar alle kanten.

ia y

y^9 slecht; boosaardig; slechte enz.

y y

i > ) ^JUU9 drank; sterke drank; wijn; ko/fij;

siroop.

Jyy^ P'^ r. van ^.

/ y

n^)^^ plur. van X^^.

/ /

c y

'J
o !>

l^ , drinken; drank; siroop

Ll5s-j ) ^^ plur. van LC>^ .

^, drinken; rooken l)v. een' sigaar.

y o y

JC.> v^ ' ^^^* dronk, een teug; ivijn; een rfo^?*^

van een geneesmiddel; koeldrank,

sorbet (mal. s^rbat, met de twee laatste

bet.).

25 ^M 9 kwaad, euvel, toorn; voortvarendheid;

hartstocht.

o y

G^
U , opening eener deur; schending van

een meisje; verwijding; uitbreiding;

uitlegging; verklaring; verduidelijking; corn-

ya ^ G^ J o ^

mentaar (omschrijvende, T.); l^}\Ji^]^j^

voldoende uitlegging.

o /

I? ^*gg, bedingen; vaststellen van voorwaar-

den; — met plur. Lj^, voorwaarde,

Uj^

beding; bepaling, vaststelling; voorschrift,

reglement; instructie; sj. djabatan, instructie

voor een ambt; d^ugr\^din gartnja hendak-

lah, otider voorwaarde, dat.

y y

]o wsjsj 1-5 teeken, kentceken, kenmerk; aandui-

ding; wenk.

11.^ plur. van LL^/i:, .

y o !>

êi \n yJSj, voorwaarde; troep, die het gevecht

begint; garde; trawant; IAdJ^)^)^ ,

hoofd der politie; iJb J!J ) (.«.^-^^s- U>
,
gerechts-

dienaar.

c y

Q wvjüj goddelijke wet; godsdienstige voor-

^-^ schriften; wat gelijk is aan iets anders.

o y

/ „Q ^^, de goddelijke wet betreffend, de

godsdienstige voorschriften betreffend,

daarmede overeenkomstig , wettig,

y y

(^^ j */^ I., verhevenheid; hooge rang; uilstc-

kendheid; adel.

II. plur. van i^Ji^j^.

y !>

(^ 5 ^^ plur. van iLjjJü .

yy !>

^\i y/S^ plur. van u-ft.)f «An; .

y O :>

A^̂ Y^ verhevenheid; hooge oiiderscheiding;

eer, die iemand toekomt.

o y

C ^ ^ ^Xw? opgang der zon, begin: zonnelicht;

oosten.
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c / X

C^j Y^' pers.^ hardnekkig; halsstarrig,

o

UL3 Jvj > hebben van een* maal y maatschap;

geloof, waarbij aan God een deelge-

noot toegekend wordt; polylheïsmus; maat;

deelgenoot.

^ / !>

y c

<XÓ yVJ 9 deelgenoot zijn; — en^J'yJ:» deelge-

5» !>

nootschap; vennootschap.

lp A JJj plur. van Lyi .

y y

?S ^Au . j/roo^ verlangen naar spijs, groote

eetlust.

\ éhLs-ww plur. van ^^ .

y

H yJJj * z^er begeerlijk, zeer belust.

y y

<\j!SJU wwu , afgesneden langwerpig stuk

vleesch; stuk gedroogd vleesch.

y y

iXjL> vuu? goddelijke instelling; goddelijke

^ wet, voorn, die der Moehammcdanen ;

godsdienst.

L
,
_ d_^ ^^, erfe/, door roem of afstamming ;

""
ecfe/e ew^.; edelman, als eeretitel

voor de afstammelingen van Fatimah, spec.

die van haren zoon Hasan, ter onderscheiding

van die van haren jongeren zoon Hoesain,

die zich Saijid en Sjarïf noemen en beweren

edeler te zijn.

<K^£b JJj (öial- sjarïfah) fem., van het

^ voorgaande.

y

Li5>0 JJ^i makker, maat, deelgenoot; K^J^,

fem., dat in ^t 3Ial. gew. zonder

onderscheid gebruikt wordt.

c y

^\y>lL . scheiding in twee gelijke deelen;

halvering;— met plur. .^la^i en Ja^) ,

deel van iets, inz. de helft; helft van een*

vers; caesuur; eene zijde van iets; bladzijde.

o y

.. ,^yj.lL. tegenstreving , door iemand van zijn

voornemen terug ie brengen,

y

\^ )\jSitJj^ plur. van Laa^.

c y

{^^^y^jKM > verzameling; scheiding;— met plur.

^^siJi , bijeenverzamelde menigte;

verstrooide menigte.

y !>

\s,^^y^^^ plur. van iu^.

y o y

I
. I v-AA,Aiu * de achtste maand.

y o !>

<3l^.5lXu, tctk van een' boom; twijg van een

tak.
o »

^jLaw, weten; kennen; verstaan; vatten van

den zin van iets; opmerken; opzeggen

van een gedicht; maken van een* vers of
y t'

een gedicht; — met plur.yi>^J , wetenschap;

poësie. — De mal. gebruiken gew. sja'irof

ook saïr, met de bet. van poëzie; gedicht.

y y y

^) ^JL^i^ plur. van^U.
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•• • «

Uo^.^^^^ goocheltoer.

^ ^
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A Cl Vnlli. bemiddeling, tusschenkomst.

tSVAw plur. van li^.

c / 5

^^_^^,x^JV^XAWJ naam van den schoonvader van

Jl/o^e^ en profeet der Madianielen

(de Jethro van den bijbel).

,^OCXw sja'ïr en satr, z. ^^^.

^.jOiJju, g^^r^^; M^, nom. unit.

c

^ViJLCüj pers., rfa5 (viervoelig dier).

J \jtXw > (rouwen van iemands dochter of

/
zuster, onder voorwaarde, dat de

andere wederkeerig de dochter of de zuster

van den eerste trouwt, om op die wijze

de huwelijksgiften te ontduiken (Moel.iam-

mad heeft dit verboden).

kJlaju^ bezigheid; werk,; mal. ook, en inz.

in den verb. vorm söëgoel (z. Jf^^,

T.), drukte; bekommering, angst, ongerust-

heid.

) (lJLm plur. van {Jj^.

y
yy

y c ^

<Xi.AiJLsju en I^asl^, naasting, annexatie; recht

van naasting of annexatie; woede,

razernij ; onzinnigheid,

y y

L
,

JLQjuü , avondrood,

y y y

<X^SLOJSj j behoeding; medelijden, deernis; toege-

vendheid, tvehvillendheid; sympathie.

y yy
L * J ) éjLsjü plur. van ^kS^ .

w yy

I
np

^

lli > de lippen betreffend; Ik^, fem.

^ van het voorgaande— ; in de gramra.,

van eene letter labiaal; labiale letter, lip

letter; zijn: ^, ^, ^.
w y

L JLuü. splijten; van een rijten; — met plur.

^JJ^, spleet, reet,

y y

ViLiu, ongeluk; ellende; verlaging door ellende.

y y

y y

^ )\.aA^^, pers.,: ^Ui.v <"

I Jl-3ULuy plur. van ^'i^ ,

y o y

Ö aJUjü en ï^aj^ ellende; ongeluk; staat van

vernedering, door ongeluk.

L^ ^ 4JLw plur. van j^A,
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329
••

UI /

y

i RjjLmjs i^^ tweeën gespletene; helft; volle

broeder; boezemvriend,— HAil^, in

tweeën gespletene; spleet; scheur; reet; volle

zuster; ééne zijde, voorn, van het hoofd;

helft.

C^Js^, twijfelen; — met plur. CS^>, twij-

fel; argwaan; mal. ook: twijfelachtig;

verdacht.

ur. van jX>t

j> ^

\) émJUI/^ per., 6roeA;; mal.: s^Iöêv^ar en

door omzetting, s^rawal, dat ook:

uit J^)t^ (ar.) kan ontstaan zijn,

^ >jgy Sjam, batav. (chin.) boor, mijnboor. —
\ [B.].

ü /

^^>sjj^, pers,, suiker; mal. sakar.

C/ 5>

^\^, danken, dankzeggen; van God ver-

goeden; beloonen; — met plur. j^^,

dank, dankzegging; vergoeding (door God)

belooning (door God); goed werk.

j5sji^ piur. van /U.

.o /

psJj^,^orm,^3fMwr; in de gramm.: klank-

j->

teehen, klinkerteeken.

!> y

ósJS*^ , zeer dankbaar.

y V

i 4>sjCg> rfan/i;, dankzegging; vergoeding

(door God); belooning (door God);

mal. sjöèkoer, met de bet. dank, dankzeg-

^iwgi; .^.Ciül, vergoeder of belooner, bij uit-

nemendheid d. i. God; .yC^Jj^Ur [dienaar

van den zelve), nom. pr. v.

/ ws»V-|^> christen priester of monnik, die

rfe /crwm van zijn hoofd geschoren

heeft en bestendig in de kerk is; diaken.

y y

jV-^Jlu, linkerzijde; — met plur. UL^ilU>t,

noorden; vijandschap.

y

)V«4*AM» linkerhand; slecht voorteeken,

y yy
lU^L^ww plur. van JUJi..

C5-'
j W^Jj^, ,

noordelijk; koud; noordelijke,

koude dag.
y

yy yy
<SUgw/CU4*M^ plur. van ^^U^.

y y

.yj^^^J^ plur. van JUi.
.

o y

/ jüs^-éN^iu > helder ^ijn en schitteren van den

dag bij zonneschijn; — met plur.

i^j^^ , de zon; ^v^l(y*-«^> nom. pr. v.

c /

(^^MK^^Jij^ de zon betreffend.

• y
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^^AmVw-^wIwj fem. vfin *t voorgaande; in de

gramm., van eene letter solair;

solaire letter; zonneletler; namentlijk de

CD, dJ, J, ó, j , j, ^jJ4
, ^ j <^ > <>>

>

lö, i^, J, ^;, en ZOO genoemd, omdat

het woord sjams, met eene derzelver,

de ^, begint. Wanneer een woord met

eene dier letters begint, dan verliest de

J van den artikel haar djazm (—

)

en die letter neemt eene tasjdïd (—

)

aan, bv. ^ja,^*^) (asjgams), in slede

o ^ o y

van ^jj*-«^|; tahoen sj., zonnejaar,

i^Kj^^^JSjy pers., busboom,

c c /

^-.^WAM-^Ji^ , pers., slagzwaard,

/j É-^^AW. cJy^^^ 1:;^^-*^' e^^ii'*^^ ^"

^j^v.ii.c^ , Simeo7i,

A4JI1 plur. van jli:.

(h^^J^ plur. van ^^.

>\Jljll^ plur. van ^^'^*

^^^^^^^.aJLaw j schoonheid der tanden^ bestaande

voorn, in frischheid; frischheid van

den mond.

{^,^^^^0\/>^/J^ y schoons tanden hebbend; schoone

j^

naam der tiende maand.

LTJjWaX plur. van Jly::.

\
\^<

LJ-^^^L^^
plur. van JJy:..

c /

/^

tanden hebbende.

i^ 'i itjuw, brandend verlangen; genegenheid;

liefde.

C3ê,yw plur. van jyt).

05 ^A^y plur. van ^li.

y

L j Vj!2ajü , i?/am., die haar licht in de verte

verspreidt; ^JsSt^-^l^, nom. pr.

V. — gew., doch verkeerdelijk, zegt en
ui t y y

schrijft men ^^^lc-^U^.

y y y

0^42*^^ betuiging; getuigenis; verklariiig

voor den rechter; geloofsbelijdenis;

martelaarschap voor de zake Gods.

^„„„^^^ plur. van l-jI^.

y c p

/jIa^aw en ^;U^, plur. van\-j^>^.

o y

cX^*^ plur. van s^\^.

y y y

>SiX^^ plur. van Jo^.

c /

^,^, nieuwe maan; maand, inz. maanmaand.



^&j^ sjihir, (ar. schrijfwijze niet bekend),

naam eener zeestad van Arabië.

25 y&^y vermaardheid, beroemdheid; roem,

faam [ook wel in een' slechten zin].

i 4.i2-sju> hegeerIe, verlangen; hartstocht ; hst,

voorn, tot bijslaap,

(3 ^(^^ ' tegenwoordig zijn; getuigen; afleggen

eener getuigenis; tegenwoordigheid.

531

(3 tUl^ pl^^i'- van ó^\Jj.

V !>

\ 4^ plur. van^i:».

i\K^.O^ ,
getuigend; oprecht in getuigenis;

^ alles wetend; getuige; wie alles weet

(God); — niet plur. s.)Si^, geloofsgetuige;

martelaar; wie voor de zake Gods gestorven

is; wie op een onnatuurlijke wijze gestorven

is; CJ^)3 Jx t\A^>iJ), de getuige in deze

(dit staat gewoonlijk boven de handteeke-

ningender getuigen in eene zaak); ^^ ^^a^)

.\Sj] -^ Ic .x^J]^ ^ó^), de getuige

is voor den eischer en de eed voor den

ontkennende, d. i. de eischer kan zijn eisch

door getuigen bewijzen; doet hij dat niet,

dan kan de ontkennende den eisch door een'

eed krachteloos maken.

c y
* ^

s-f fJ^y 4^^9^ j^^aa/i?; iets; sjai 'lillahi (^)

zaak. die aan God toebehoort. De mal.

gebruiken deze uitdrukking als een epitheton

bij de namen van vereerde afgestorvenen,

met de bet. ongeveer van ons zaliger, bv.

sjai ^lillah soeltan, de sultan zaliger.

y

\jj^ plur. van ^a^.

/ yc
.j^IpVa^ plnr. van ^^y^ .

y y c

/jVjjg phir. van ^li.

f^K!^ •> alsem — absinthium ponticum.

y
y o y

. ^ VjZS^#s.AJü , ijverig, vlijtig; voorzichtig;

ijverzuchtig.

u
c y

J^^j^lL . grijsaard, oud man; eerwaardig man;

^-^ oudste hoofd; opperhoofd; aanzienlijk

man; geleerd man; leeraar.

y

^ ^S^V^V^ phir. van ^.
y o y

<Xi5^A.A^ (mal. sjaichah), fem. van ^y^.

Ajs^^aSj en '^x^, plur. van ^aa^.

y o y

/ * i Vv^^AJu , satan; duivel; verleider.— * sètan,

batav., spook, geest in 't algem.;

z. //^j^i^ï (T.).

w y o y

Ji Vl^jLxL , van den duivel bezeten; dui-

(S' y

y ,

c-

velsch.

,^v^ plur. van X«aa^.

y
<X«jJLa./W > menigte, aan dezelfde zaak toege-

daan; afgezonderde menigte; secte;
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iL&jyirJl, de afgezonderde menigte bij uit-

nemendheid, d. z. de secte van' All, de

Sjiieten; z. s oen n ah.

^i*aXu> naam van de (J^,

f^ ^KM en ^yi^, plur. van ^A>it,.

-^>^C8^3^&-

C^

(ƒ , de letter JL?, 14® van het arabisch-

maleisch (en 16® van het door Marsden

veranderde) alphabet, hebbende een* eigen-

dommelijk s-klank, die* niet door nederland-

sche klanken kan wedergegeven woorden,

waarom zij hier in de Iransscriptie door

R gerepresenteerd wordt; in den mond der

maleiers luidt zij als eene s; als cijferletter,

z. abdjat; in geschriften van godsdiensti-

gen aard verk. van JJ^.

/.4 ^vVO> ^^^p; smeer; menjaboen, zee-

pen; z, saboen.

w /

LS
.->\nAO^ sahaëer; de plur. ook: die de

godsdienst veranderen ; renegaten ,

apostaten,

/•i ^>w>\jVO^ sabaeersy die beweren, het

geloof van Noach te bezitten

en zich bij 't bidden naar 't noorden

wenden ; geloofverzakers.

f
^^s^ Vjl/^ , makker, medgezel, vriend; mees-

ter, baas, heer, bewindhebber;

voorstand, minister. Dit woord wordt in

't ar. veelal gebruikt in samenstellingen,

als wanneer het den meester of bezitter

van eene zaak of eigenschap aanduidt;

sahiboe'lhikajah, bezitter, d. i. schrijver,

van het verhaal; sahiboe'nnar, bezitter

van het vuur, d. i. bewofier der hel; asha-

boe Ikahfi, z. k ah f; sahiboe Iniasaïl,

deskundige; in 't mal. wordt de plur. §aba-

bah gew. ook als sing. gebruikt in de bet.

van vriend.

c3Vao ? waam der letter fjo ;
2^ koper; mes-

sing, metaal; koperen vat; koperen ketel

met hengsel.

y

C—iciwVO^ '^c('Ci^(^chtig , ongeveinsd, oprecht,

openhartig; eerlijk; volmaakt;

jjjUait, de waarachtige enz. bij uitnemend-

heid, d. i. God; — jjLallJj^ dienaar van

denzelven n. pr. v. (mal. §adik).

y

^VaO, maat voor drooge waren, gelijkstaande

^-^ aan vier moedd, volgens anderen aan

acht middelmatige handvol.

y

LS
iwso» helder klaar; mal. verb.: sapa.

y
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y

fpjXjkO, geheel (al zijne deelen hebbend);

goed, braaf; rechtschapen; vroom;

braaf man,

^^<JSiXj\jsO y f^'^ï' ^^" *t voorgaande; nom.

pr. 1.

y

VJ;>/v^Vao ^wijf/end; zonder stem; redeloos;

van goederen levenloos; zwijgende

enz,; goud en zilver van iemands rijkdom.

/

«^Vao ? kunstenaar, hunstwerker; schepper.

/ }w)VaO' ^^'oedend; aanmatigend; aanvallend;

geweld aandoend.

c !>

c

^^^KJsO ^^1 ^f^> begin van den dag; eerste

^^ licht van den dageraad; mal: söêboeb.

y^,>^, geduld; standvastigheid voorn, in

tegenspoed.

(-)Waao e» o^^^-^. plur. van ^^ .

is 4AAO pl^iï*- van ^^^ .

) M.AO ? geduldig; standvastig; zachtzinnig,

niet dadelijk straffend, vergevens-

gezind.

y

/ -aAO y jongen, knaap.

/c

^jIajo^ Jiii^, schoolmeester (T.).

/c /

^Kjsjs^ en ^Axo, plur, van ^a^.

/

^^w\0» gezond; gaaf, zonder gebreken, vol-

maakt; recht; juist, waar; echt; zeker;

geldig; chabar jang sahli, een zeker

bericht; mengesahkeii, gezond enz. maken;

in orde brengen; gebreken zuiveren; colla-

tioneeren.

y y

L-J v-ISXao ^^ s->liu3 , plur. van { ^s^[^ .

/ y y

^^\jSXao ^w ^l^u?; plur. van

c
y

y

y y

,-)VjS^AO plur. van ^:^»^.

^ \VjSAaO' LSj^^y en ^_f^Uu3), plur.

van ïpuö.

e
L_d-3Us;;\Ao p'

/ /

^ ur. van <)caxsvaö .

c /

^^^^.X^JSiXAO P'Uï*- V3Ï1 L^s^Co.

y c A

^U^rsXAO p'"!*' van ^„..r^U.

^X\JSi^AO > makker, gezel of vriend zijn van

iemand; maatschap; gezelschap;

vriendschap; betrekkingen; z. söbat,

dt^SiXAO^ g^'^ond zijn; gaaf zijn; vrij van

gebreken zijn; authentiek zijn;

gezondheid; gaafheid; authenticiteit.

y y
^ o y

^rSAAO plur. van ^]j^^.
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^)^JSi\AO? uitgestrekt veld, zonder plan-

ten; woestijn.

/ y o y

L-jirs;:VAO P'^r. van Xi.A:^u5.

c /

/^*iSX\0> ö'^oo/e Jbeher; kom; mal. sa-

han met de laatste bet.

/j aJSAjvo plur. van ^^/^u?.

^^.jCSü^AO? ff^^A* ronder gebreken, vol-

^^ maakt; gezond; recht, juist;

waar; echt; zeker; geldig; in de gramm .

van de plur. regelmatig.

y

L. CjL-gsn^A<^ . oppervlakte, voorn, die der

/
aarde.

Aqa >'<i^n .4^ beschreven vel; bladzijde;

y

c y

boek.

J
yy y

y o y

(w-3)cXao ^"^ c?^^^, bruidsgift, gift

de ouders der bruid.

y y y

ij^\3 )cXao pluï*- van üs^.

aan

)CXao? ^'oor^^ gedeelte van iets; fceg^m;

voorzitter; bovenst gedeelte van iets;

wa^ waar iemand toegekeerd i5> ton/; Aar^*

boeg van een schip; te^/ gedeelte van iets.

^ \lXao? ^'^^*^' ftmV; wambuis;

o y

C ^ cXao ' waarachtigheid; oprechtheid; —

met plur. jcX.^ en Jc^aö, tfaar-

achtig; oprecht; volmaakt,

yy y

i^ 5 cXao j ^y ^^ oprecht geweest.

II. plur. van jl^Xo.

c

c, ^ lXao ? 'baarheid; oprechtheid; openhar-

tigheid; kracht; uitmuntendheid.

y y y

V^CXaO plu''- van t>:).i^A3.

y o ^

/jOcAao pliiï*' van ^J>^.

X / /

<^3cXao? offerande aan God; liefde; gift,

aalmoes.

\ ^cNao plu^- van^jvAS.

5^ ^

CwJ^^cXao plur. van j)cX^.

/

l Q-J^Aa<^ , vriend y inz. een oprechte.

/

I

L^^-JCXao? ^^^^ waarachtig; zeer onge-
•
y y .

^ ^

veinsd; ^jJ^^!) rfe ^e(?r ti'aar-
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achlige enz., bij uitnemendheid, d. i. de

kalief Aboe-bihr,

Ui / /

/ ^r^) ^JsO ? fl^sch met langen hals en wij-

den huik, inz. ter bewaring

en ronddeeling.van rozewater in wellc geval

de flesch veelal van zilver en, evenals

een gieter van gaatjes voorzien is; mal.

s(jrahi.

]o)^\0^ we^f, voorn, een opene; brug,

die over het midden der hel ligt (in

deze beteekenis gebruikelijk^^j^HA^iLI^

T.).

/j ) 4^AO serani, z. serani.

/ / /

<^> ) ^AO ' coloquinlh, die geel begint te

worden.

X /^

/ / 5)

V^"^ yVO Pl^^- ^'^ï^ ^^-^ •

/ c /

>AO yO ^*^ /^ r^ ' krekel; scherp geluid)

koude; loeiende wind.

jO yUD plur. van \s\j^,

c y

C ^ yVO » verandering ; omkeering ; afkeering ;

afwending; verwijdering; terugdrij-

ving; van geld wisseling— ; onheil, tegenspoed;

wisselvalligheid; verschil van waarde tussclien

twee muntsoorten, agio; m de gramm.

verbuiging door declinatie of conjugatie;

gedeelte der grammatica, over de declinaliën

en cojijugatiën handelende; kennis der gram-

maticale vormen,

y

, zuiver; onvermengd.

(Xx.^^, hoog,

)cX-5Cao^ diepe zucht.

c /

^^/sO , musch met rooden kop.

y c y

Z5LX>OCao> ö^^^j brandoffer.

II. plur van j^^-

y y

y^>\.Xj^ plur. van '^jXsoa-

y y

yXJ^ , fuc en . Uwö , het klein of min zijn,

van lichaam, hoeveelheid' of waarde.

y y !>

^ ) ^i^AO Pluï*- van^^ .

y o y

>) wJUo ' feïH- van ^usK
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rfe kleine opstanding, d. i. rfe

zondvloed, z. j^^jo (T.).

/ / /

/

^.jOLaO' ^^^^^^ nielig; 'iy^, fem.; met

plur. y.U^, onbeduidende zonden;

verschoonhare zonde, vergefelijke zonde.

\u /

L,.
iJa^, ordenen en in eene rij plaatsen;

scharen in slagorde; — met plur.

uJ^i-^, volgreeks; rij; gelid; troepen in

slagorde; rij menschen, die gezamenlijk

bidden; bersaff-2, in rijen enz, zijn; in

gelederen; döêdoek beTsaff-2, in rijen achter

elkander zitten.

VfiAO ? helderheid, reinheid, vlekkeloosheid;

droogte; oprechte vriendschap.

/

L2->\k/^, z. ĴLJU?

/
/

^
imPao • beschrijving; definitie; — met plur.

CL^U^, beschreven eigenschap; vorm;

in de gramm. attribuut, adjectief; %. sTpat.

c /
«

^ c >

^fl^VO > r^ eny«o, /erf/3; behoeftig; arm.—
jk^ nul (arilhm.), bij de ar. gew. een

vierkant punt.

^èj^9 naam der tweede maand.

CS -^ «i ^

I yti/^f fem. van a>ö), >LLö!), liet geele

bij uitnemendheid, d. i. het goud;

de gal.

/j) ^n^O, dual. van jLc; ^^)yL^) , de

beide safar, d. i. Moeharram en

safar.

!> !>

L^jsuo plur. van ^^Jus .

w /

/—Aao» zuiver, rein; uitgezocht; rein van

gemoed; zuivere enz.; oprecht vriend.

iu /

^-.aAao^ fe"^- ^^^ '^^^ voorgaande. Voorts:

/
nom. pr. f.

^<JS^kSIAO * breede en platte zijde van iels;

wat breed is; lemmer; metaal-

plaat.

y

jr^ , gepiep; gefluit; zang; gekrijsch;

2^. saphir (edelgesteente).

w /

(<LS\/kO (P^ï's. tjak), schriftelijk bewijs; schrif-

telijk oorkonde; boek; vonnis van den

rechter, geschreven en geteekend.

C^^ VlA^ plur. van CS^^
y

y y

ïjA/<o^ z. ï^.

JAa^, welstand; rust, vrede, stilte;

^ verzoening; vroomheid; braafheid;
ui ^ ^ ^ y

^*\S) ^lo, nom. pr. v. (Saladin).
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\,^^^y\Aj^ , merg en (wJi^ , ruggegraat; len-

lendenen, d. i. ^y?i ^/grew ^oo?l

*^ •>

Cx^AO plur. van l^jJlaö.

/jVaAao plur. van L-^Ao.

/ c

<^-xAao plur. van ^^^.

/-aAao» F^w^?^ (mal.: s^l^bbi, siuilheen).

^
y

c y

/-AaO' misleiden door vleierijen; omringen

met hinderlagen; in gevaar brengen;—
»

van ^^ {zich verwarmen; verdroogen van

de hevigheid van het vuur; .... van den

oorlog); misleiding door vleierijen; verwar^

ming.

,Xao9 geroosterd; gedroogd bij of over het
is/

vuur; geroosterde enz. spijs; z. salai.

\x) y y c// ^w/o

<XAao ? verbinding; vereeniging ; toevoeging;

bezoek; s. r all i m, bezoek tiisschen

verwanten,

y

^^sAaö? ^oed; braaf; vroom.

c !>

tXjsO^ t'rerfe; eendracht; verzoening; bevre-

diging; vredesverdrag,

^ y y ^

^VhS;aAao pillur. van ^.
^ ^ é>0 /O

V.5CA-AO > öf ^ , verkortingen der woorden

^ J^j^ JL..OL£^Ut^iAö, men laat gew.

de madd (-«) weg.

y y y
,

i éAao ^^* ^^> aanroeping van God; gebed

om vergeving der zonden; barmhartig-

heid; kniebuiging, ter vereering van God;

mal. salawat.

AjsO^ 9oedeIe staat.

MAL.-NEPERl^. WOORDENBOEC. DEEL II.

gene en be-

hoede hem, eene zegenspreuk, die achter

den naam of de bijnamen van Moe^ammad

geplaatst wordt.

y

^^y</Xj<0 y kruis; crucifix,

* y
y

aAao» braaf; rechtschapen;

e
vroom.

y
y y

Ar^szx k A^. fem.; nom. pr. f. (mal. salïhah).

/
u/ ^

plur. van ^).

^Lf-AO Pl^i'- van ^K

c /

iX^^^jsO^ 9^^^^ ^^^^ i^'^^^'^^^l iemand willen

spreken; zich wenden tot iemand;

voornemen; begeerte.

y y

cX-i^-'VO» ^^^^^> hoofd eener familie, waaraan

men zich in dringende aangelegenhe-

den wendt; voortdurend; eeuwig; Sa^), de

22
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• v*» -* > c •

eeuwige, d. i. God; Sa^Dsxz (dienaar van

den zelve) nom. pr. v.

• i)CX,4*AO» ^"^ ^AósAsAD, eeuwig; goddelijk.o
/ c /

f

iV>L/^^^^ji^ . van paarden werkzaam; levendig;

vlijtig — ; onversaagd; onderne-

mend; van een snijdend wapen zeer scherp;—
werkzaam enz, paard; onversaagde; onderne'

mende; naam van een' beroemden sabel,

,j<j^,.jsO> zuiver, onvermengd; xdtgezochl;

hevig (van hitte en koude); hard en

vast (van kooken).— Zuivere enz.; oorsprong

en voornaamste gedeelte van iets; iemand van

zuivere afkomst.

c /

L **J ^aOj schreeuwen; een geluid geven; —
met pliir. ci^)^), geluid; in de

gramm. interjectie.

i 4AO > jy^ ^^ jy^ f '^\\y\\ van ü .^

.

5 S^AO

/

na-/ ^JD vJLao 9 gemaakt; kunstmatig [niet

^
tuurlijk].

y o z'

dt^jtJLvO' i^^^^^sl'f van een kunstgewrocht,

de fatsoen.

*-> èAAO? pers., elke kegelvormige vruchten

dragende boom; pijnboom.

L j \ 4AO^ juistheid van handelen, vaneen

werk; 6^^/^ parhj /e kiezen; wat

waar of juist is; goede uitkomst; rechtvaardig

oordeel.

/^

)^AO

S s %,j^ ^
jeukende uitslag op het hoofd,

waarhij men het gevoel heeft, alsof

men van luizen gebeten wierd.

S \ %fKO> vorm, beeld; gedaante, afbeelding;

voorkomen; gelijkenis; afschrift; af-

leekening; verschijnsel; spook; Sj£jJ)Ji^^^,

proces verbaal; mal. ook moeielijke kwestiën

in een versfaanbaren form voorstellen.

^
§., schijndood.

(^ ^ 4AO» ^^^'' i^/zes; geitenhaar; kamelot;

zekere stof, half zilver en half sajet.

II., van t-J^^, wo/(geene iiiSi^) dragend;

wol dragende, benaming van een' aanhanger

eener wijsgeerige secte, die, onverschillig

omtrent de uiterlijke godsdienst, een be-

schouwend leven leidt en de volmaaktheid

zoekt in de liefde tot de goddelijke natuur

en in de vernietiging der menschelijke

individualiteit.
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C /

p,\^ , vasten op de ynoehammedaansche wijze,

(]. i. door zicli van zons opgang lol

zons ondergang, ie onthouden van eten,

drinken, hei inslikken van speeksel, hel

gehruit van reukwerk, hijslaap en al wat

eene aangename vleeschelijken gewaarwor-

ding verschaft — ; vasiie op de heschreven

wijze; vaslemaand.

/ c /

cXlsX^^VO? ^"^^ ^''^ kracht schreeuwen; —
hevige schreeuw; ijzingwekkende

schreeuw van den hemel, met last, de hoezen

te verdelgen; hemelsche pijniging of straf.

y

^\.JLk^O plur. van ^U.
y

y

A^^LkjsO > ^'orm (ook granim.); gedaante;

sïratoe 'Ifa'il, vor^n van het agens,

of het subject der handeling, d. i. het

activum; sïratoe 'Iniaf'oei, vorm van hel

patiens of het object der handeling, d. i.

het passivum; sïratoe Inialcèm, ,vorm van

het bekende (nh agens), d. i. hel activum;

sïratoe 'Imadjhüél, vorm van het onbekende

(nl. agens), d. i. het passivum,

china.

/

U^

^3, letter Jlw?, 15^ van het arabisch en

maleisch (en 17^ van het door Marsden

veranderde) alphahet, hebhende een* ge-

mengden klank, het meest overeenkomende

met eene innige ineensmelting van de neder-

duitsche d en / (dl), met voorheerschenden

d -klank; als cijferlelter, z. ah dj ad; in

geschriften van godsdienstigen aard, verk.

van U-i.

/

W_^ \xA . vasthoudend; sterk, stevig; stand-

vastig , onverzettelijk ; welbedacht ;

vasthoudende enz,; leeuw; officier (mil.);

ambtenaar; vestingskommandanf.

y y

Al2^}\j^f regel; vorm.

S^UsOy naam der letter ^jo,

y !) y

^w^ Va^, goedsprekend, instaand, borg blij-

y

a

vend; goedsprekende enz,, borg; z,

dlamïn.

y

\j^, verloren; ledig (van den maag);

t

q^Lj ^\^ of ^\^ ^.^» verloren

rofidzwervend,

X^mÓ plur. van »xó.

y
05>*



<M 340 ^U^

C /

mj^uD en ^ , hyaena (aldus te lézen in de

vier maleische vertellingen bl. 65 reg.

3 van onder in plaats van 9^, T.).

/ ^ /

c X
mjjsO plur. van ^.

8 J #1
jA^ en »^j)^li, tt)<?^ noodzakelijk

is ; noodzakelijkheid ; noaddrang ;

behoeftigheid; bekrompen omstandigheden

(mal gQlóêrat en g^lóêrah).

J> :>

y :>

KsSSJsO en ^^^^y tijd van den dag, ivaar de

LS ) 5 5^*^> absoluut noodzakelijk; nood-

^
zakelijk volgend.

zon in haren vollen glans is, volgende
I

.

'^ ^ ^

r.r. a;^^
••'"'''•

f ^ j- T" -:
! s^\JuLmÓ plur. van u^ii^.

op dien jj^s^, en voorafgaande dien, ^l^ui
j

^

genaamd.

^\jS^\A^> %^ '-flw (/6?i dag, waar de zon

reeds den meridiaan nadert, volgende

op dien, l:^ of ^^j:^^^ genaamd; maaltijd

op dien tijd.

y y

c V ^^sTi i./n - xdtgaan; in de zon loopen; zwee-

ten; — tijd van den dag, waar de

zon reeds naar den meridiaan toe loopt ^ na

den tijd, l:s\^ genaamd; maaltijd op dien

tijd,

/ c V
-

IS ^SUXjsO > lijd van na zonsopgang tot dat de

zon reeds hoog begint te staan en

haar* vollen glans bereikt, als wanneer de

tijd Isw^ begint; morgenstond; voormiddag,

L-«> *^d> slag; vermenigvuldiging (arilh.).

C y

i ^/^9 getrouwde vrouw, met betrekking tot

andere getrouvode vrouwen van denzelf-

den man, medevrouw.

! c y

/^SLSjsó plur. van i^Jixa^ ,

y

L-^-Ot/,^ en ^^^5^-^, zwak; onmachtig; van

woorden of overleveringen niet ge-

loofwaardig, geen vertrouwen verdienend
,

verdacht,

y y y

<kj^^/s6. dwaling.

Mj y

^^^O, naam van den. klinker-^ (overeenko-

^ mende met onze oe of o); het Mankteeken

-~^~~ zelf

y y

/^V,*|w^? waarborgen; voor schade enz,

verzekeren, assureeren; borg zijn;

instaan voor iets; verwaarborging ; verant-

woordelijkheid,

C y

<SL|^,A£),: ^: ^)^ Jid uJJl^Uil fjc, de

dlammah tmschen alif en wau, d. i. o.

y

cVaa^ plur. van ^U.
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/ y

^^«3 \*AA<0 j hei bergzaamheid
, gaslvrijheid ;

y
gastmaal.

o /

L, JIajwO en t>i-^, verdriet ; pijn; benauwdheid;

twijfel; bedenkelijkheid.

-C^^O-

i^

i^, de leller iHL, 16*^ van hel arabiscli en

maleiscli (en 18^ van het door Marsden

veranderde) alphabet, hebbende de waarde

eener mei eniphasis uilgesprokene neder-

landsche /, nagenoeg gelijk th in woorden

van vreemden oorsprong, doch hier in de

Iransscriplie wedergegeven door t. Als cij-

ferlelter, z. abdjad; in geschriflen van

godsdienstigen aard verk. van üjU».

cV_,.J^ . naam der letter 1^.

L-^-> v.1^ en ^ d? (pers. tabah), vat waarin

gekookt wordt; groote baksteen,

K«> U^ tabal, verb. van JjL.

/

/ v^Vi^? kom, kop; beker; onderschoteL

y y

LTjV^vwvJb plur. van (^li^.

/ y

<^t^V^> gehoorzaamheid; inwilliging; toe-

f S^ VI:? T rfe maa/ ^e 6oi;cw gaande; onbeschoft;

wederspannige, rebel,

(,,^00^j\j^ 9 zoekend; naar iets strevend; bedelaar;

wie naar wijsheid streeft, student;

bloedwreker,

y

— .JvJ^, oprijzend; te voorschijn komend;

oprijzende enz,; de eerst onduidelijke

ochtendschemering; horoscoop, fortuin , nood-

lot.

y

(^ Q.-,J \^ , losgelaten , vrij , verstooten ,

y
y y

<^Ü-J \j^ > feni. van het voorgaande.

y
y

stemming,

!> y

^^
^C^y]^. pest; epidemie. De mal. gebrui-

ken het voorn, voor de cholera

morbus.

«./oU::? 1., z. ^\d,

II., gierig.

!> y

j-y./oVrJb en .U^, rol (van papier of per-

kament), waarop men schrijfl;

band (ingebonden boek); groote letter,

kapitale letter,

y

^AVJ^j zuiver, ongemengd, schoon, rein;

^ y
zuivere enz.
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y

-y.
^Vj^, vliegend; wai vliegt (vogel, insect

en dergelijke).

L o s V In. rondgang; nachtwacht; ronde;

naam eener stad in Arabie, ius-

schen welke en Makkah Adam geschapen is.

AaA^_>V-Jb^« gedeelte van tets; schare menschen^

bende; volle, natie.

\^^y,f^ , geneeskunde.

y y

d^\j^, langwerpig stuk geweven stof of

leder ; langwerpige uitgestrektheid

land of wolken; geneeskunst,

i„„x\-jVAl^> rfe medicijnen; geneeskunde; ge-

neesmiddelen.

y y

c^
yuJj^ plur. van i^^L.

c y

^ijK^ , koken , bakken .

o /

mj^y ^ött uitdruksel op iets maken; met een

zegel (cachet) merken; — mal ook nog:

drukken, bv. een boek.

c /

/^JK/^y natuurlijk, aangeboren.

y y

L üjSo . deksel; stolp; schijf; bord, schotel;

groote kom als een kuipje of als een

enorme saladeschotel; presenteer-blad; opper-

vlakte der aarde,

c y

/ naIs^j trom; keteltrom [een instrument,

dat inz. bij de aanstelling van een'

lA^'t^

vorst gebruikt wordt]; b^rsïram t., van

een' vorst gebaad worden, vóór en aleer hij

in het openbaar verschijnt ter bekendmaking

zijner aanstelling; bertabal, de aanstelling

van een* vorst met de tabal en begeleide^ide

instrumenten bekend maken; van den vorst,

die aangesteld wordt de bekendmaking zijner

aanstelling met de tabal enz, en de daarbij

behoorende ceremoniën,

y

OaaaI^;, kundig; ervaren [inz. in de genees-

kunde]; geneeskundige, arts,

y y

cJ^Xaa^j natuur; natuurlijke gesteldheid;
**/

. . .

constitutie; aangeboren eigenschap
,

m^mböëwa ng t, van een' stervende zijne

voornaamste karaktertrekken vertoonen, zoo-

als bv. een rijke vrek zal rekenen en geld

tellen of alle oogenblikken naar zijne sleutels

/

, ^JLk/sJ^ , natuurlijk ; aangeboren ; "'i 1m o e

y
t, natuurwetenschap.

y

miltziekte,

milt.

y
y y

jvjsxi^j ^^wö groote milt hebben; milt-

zuchtig zijn.

^ :>

/KjSÉixl:? plur. van JU^l^.

y y

ij^^sj^ 1d plur. van
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y y y

25 #) ) Y^' frUch of versch zijn, zooals bv.

pas geplukte vruchten; frischheid,

rerschheid; nieuwheid,

L (L-^ \ J;^ plur. van Xaj^.

c /c X

/waI^Jo J^5 ^/i^^y ^'^ (i/i^^^^T^'
terpen-

iijn,

( >i^5-> ^i^^ /^^^ ^'^'* ''<^ö^ /a/cew, met eene

kwast, de zoogenaamde fez der

Turken.

G
- Y^' wegwerping, wegjaging, verwijde-

ring; aftrekking (arithm.).

c /

y^l^ ji^' wijnsteen.

y y

(^^ ^i:^, ^?j*rfe, uiteinde, rand, kant, omtrek,

K)C\S J^9 pers., aanhanger, volgeling.

L-5 J^ plur. van ^^s.

y :> y

eiJo J::? plur. van <^^^.

<XJ ^> pei's. uit het turk., kraanvogel.

y c

(w3 w ^I:?, tegengift, inz. legen slangenbeet.

y

L, Jl^ ^I^, wegf; wijze; instelling, gewoonte.

y y

<^iL^ ^I^> voetpad; weg; lijn; tracé van

een' weg; waterleiding, riool; wijze

van zijn; leefwijs, leefregel, eigen aan

eene religie of secle.

/ c

<K^Jl]o9 zekere wijze van eten of proeven;

y
voedingsregel.

y o y

/.Aa^I^j de maat overschrijden; uitermate

onrechtvaardig zijn, een dwingeland

zijn; uitermate boos zijn; uitermate onge-

hoorzaam zijn; overschrijding; hooge graad

van onrechtvaardigheid, dwingelandij; hooge

graad van boosheid; hooge graad van onge-

hoorzaamheid, rebellie.

L j T^AJ^ plur. van «^-^IL.

vAw^Vl^ plur. van ^/JiL.

C^ O^I^ • verstoolen zijn van eene ge-

trouwde vrouw; verstooting; eenig

voorwerp, dat als bewijs van verstooting

gegeven wordt. — In 't mal. ook nog:

verstooten zijne vrouw; m^n^boes t, van

eene vrouw, die tegen den wil van haren

man verlangt gescheiden te worden, de f.

koopen, d. i. daarvoor eene zekere som

aan haren man betalen.

/^
(^^^^^.aA^ I-> zoeken; onderzoeken; verzoeken;

aanzoeken; onderzoeken; verzoek; aan-

zoeking.

IL, voorwerp dat gezocht, of waarnaar

verlangd wordt.
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III. (volgens anderen een coll.) en L-^iL
,

.
plur. van L-^lL.

^iSSkXAi^, nom. pr. v,

/ o

2^^^X^, talisman; tooverbeeld; tooverkrach-

/ï'g^ö figuur,

c y

m^XjOy palmtak.

y c y

^<JLA^ (mal. t aTa h), uiterlijk voorkomen ,

gelaat; goed» uiterlijk voorkomen;

schoonheid. In 't mal ook nog nazien
,

nakijken.

L
,

JLLk^, van eene vrouw verstooten.

L
,
_ qjSd plur. van ^IL.

s^X^ , ^uil in den mond, door het niet

^ schoonmaken der tanden.

is y

\^j^^, zeer gierig; zeer begeerlijk.

^)>
-? y

m^j^^, ^^ en 54^Ud, begeerlijk, inhalig

schraapzuchlig.

y y :>

\^^J^ plur. van ^.
/ y

/J 1.^1^4.1^ Pl^^*'- ^'^" ^**^-

c /

l-^t-ir^- gerust; rustig.

y :>

^j^-^ Pl"»'- van ^II.

a-^UIp plur. van ^^aaId.

y

^'

\ 4>JL^ , ^oort van n'/Aer met ronden buik ,

die met een hamertje geslagen

wordt; trom; vgl. tamboer.

y y

C^jüj^l:? 1. plur. van ^IL.

II. plur. van ^;^}^^

y y

.^KpS^ plur.' van ^^^li?.

(^ j ) É.i^, rondgaand; rondgaande; 'hediende.

/-D\.,4.i;? plur. van ^L.

<X\A*-i v-^^J^^ ^Wó/; pauze; gerustheid; vei-

ligheid.

o y

m^j^J^ plur. van ^.
y y

m^j^^j vurig begeeren; begeerte; begeerlijk-

heid inhaligheid, schraapzucht.

y y
die goed dient.

)) #,I^- tijdruimte; vertoef; uitstel.

y

) ) éhL? plur. van Jj^ .

y
y y

m^)%^ plur. van ^\\d,

y y

L-^ft-i ) ^ plur. van LaJIL
y
y y

yp) ^ plur. van jytis*
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y

f ^> ^I^» g^eM, welvaart; ci^JL en di'b^,

g'e/w/c ^«;?. zij u; wees gelukkig;

heil M.

\ éIPj '^^'',^, spec. de berg Sinaï.

y y

/•iw 4^?» algemeene regen; groote sterfte;

algemeene watervloed; orkaan; dwar-

relwind; windhoos (mal. verb. 1 5 p a n, met

de bet. orkaan).

o y

.,
J

4]^, langdurig.

o y

Ajh, interj., stilte! — (^?), soort van

pauze in den koran.

y

J> , vertoef; levensduur.

y y

jyIb,

y

K) É^, /awgr (van zaken en tijd); nien-

tawilkeii, rekken, bv. een verhaal.

<jc v^ (elke letter afzonderlijlk uitgesproken:

taha) geheimzinnige letters, waarmede

de 20® sura begint en die op verschillende

wijze uitgelegd worden. Sommigen, en met

hen de meeste mal, beschouwen hen als

een' naam van den profeet; ten gevolge

waarvan è^ als nom. pr. v. gebruikt wordt.

<KJ^, ^' tëh.

y y y

75 \V.22l^, rein zijn; de maandstonden niet

hebben; reinigen; reinheid; reiniging

van zekere deelen van het lichaam, door

de wet voorgeschreven; S.l^) c^a-j,

huis der wassching, d. i. bestekamer,

o ^

^ /?^- rein zijn; in den toestand tan rein-

heid verkeeren; toestand van reinheid
^

inz. van eene vrouw.

y

, \\j^ plui'- van Jj^

w y

K^^^ysj^ , goed, aangenaam; zoet; welriekend;

welvarend,

^y^y

<^aaI^, fem. van het voorgaande. Met

plur.
^J>^,

goede zaak; geoorloofde

zaak,

2^., de welriekende, d. i. Medina,

waar zich het graf van Moebammad be-

vindt, wiens sterfelijke overblijfselen geacht

worden een' liefelijken geur te versprei-

den.

c y

^„.>J^, vliegen zoowel van vogels, als van

andere voorwerpen, die door den wind

medegevoerd worden; insgelijks van het

hart, door vreugde enz. bewogen, vlucht;
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vlugheid; lichlvaardigheid; vogel; voorfeeken,

voorn, slecht, aan de waarneming van de

vlucht der vogels ontleend.

g ^„Ai^ , lichtzinnigheid; onbestendigheid.

c^aI:? fêh of tah, z. tëh.

lp

J3, de letter U^, 17^ van het arabisch en

maleisch (en 19^ van het door Marsden

veranderde) alphabet, zijnde hare waarde

, nagenoeg gelijk aan die der t, weshalve

zij hier in de transscriptie wedergegeven

wordt door dl. Waarschijnlijk is vroeger

de dentale klank harder geweest, waartoe

dan de transscriptie tl heter zou gepast

hebben. Als cijferletter, z. abdjad; in

geschriften van godsdienstigen aard verk.

van^A^.

^v^, naam der letter 1^.

y

V JV-,p> onrechtvaardig; wreed; dwingeland,

^ tiran; wreedaard.

y

%ib vj3^ uitwendig; uiterlijk; zichtbaar; open-

baar; JbUi êü iJüü, de openbare

behoeften der vrouw, die de man verplicht

is haar te geven, zooals voeding, kleeding,

bediening enz., alles naar haren stand.

y

(^ ^ J3 plur. van uJ^^t.

C h ^l3 I', vo,t, in ^t alg.; nomen, in den

accusat. gezet, dienende als adv.

van tijd of plaats.

II. plur. van uJj^^.

y y ^

VJ ^13 plur. van ^^J^ .

(^ ^ A ^i3 6n u-$u^, schoon, sierlijk, bevallig,

bekoorlijk; geestig, schrander; sluw,

doorsiepen,

^ '>

^^3>J
plui'- van ^J^.

y

t Q-^.y3, z. lJj^.

y y

^13 >
g^oerfe uitslag; overwinning,

. Ki3> afwezigheid van licht; sclmduw, lom-

rner. — J UI) ^^ iXil) Jt, bijgevoegde

eernaam van den sultan van Atjeh (T.).

J:^i3 1. piur. van Ji^.

II. plur. van ill?
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r

lü /

zeer onrechtvaardig, zeer wreed;

groole dwingeland; groole wreedaard.

dtX^\i3 en X^ït, onrechtvaardigheid , dwin-

gelandij,

iXj^j^f ^cit lot bedekking dient, deken; met

plur. (Jilij en Jïli, wa^ schaduw geeft;

zonnescherpi; plaats waar schaduw is, scha-

duw,

kAJ3 plur. van Xit.

y' ^

t^,Al3 plur. van iucï^,

L '* jV^f^AJ^, cuUÏüj en ci.;Uil^, plur. van

/ c ^

Jt^Xi3 en XaI^, donkerheid; duisterheid.

)
^JJ[3 plur. van Ji^.

^ éAI3^ >2?öö>' onrechtvaardig; zeer wreed;

groote dwingela^id, groote wreedaard,

y

y^XSb ' onderdrukt; in zijne rechten ge-

^ krenkt.

/wi3j gedachte, meening; inbeelding; veron-

derstelling; meii^dlankeii, eene gedachte

ex

hebben omtrent iels.

y y

..>Vxi3 plur. van XJlI?.

^a13> argwaan, verdenking.

o y

^.waI3 plur. van hio.

y

\ v-i2i3> scheiding van zijne vrouw met de

'^
woorden 'alajja anti kadlahr oem-

mï (gij zijl voor mij als de rug mijner

moeder),

o y

^^l3, rug, uiterlijke, zichtbare van iets;

oppervlakte, inz. van een* liarden,

heuvelachtigen grond.

jr^]3, iijd na den doorgang der zon door

den meridiaan (de tijd, waarop het

tweede der 5 verplichte gebeden moet ver-

richt worden, T.).

^ ) j-^l3 plur. van ^t.

i g/^H L, verschijning , openbaarwording.

II. plur. van j^.

(>, de letter 'ain (^^) 18® van het ara-

^bisch en maleisch, en 20® van het door

3Iarsden veranderde alphabet, een in geene

der Europesche talen bekende keelklank,
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hebbende de kracht van eene diep in de keel

t

en wel met emphasis uitgesprokene ) (zoo

men den bekenden Franschen neusklank

aan *t begin eener lettergreep kan uit-

spreken, dan heeft men de Avare uitspraak

van de p. Het is dus een medeklinker,

die 't midden houdt tussehen een alïf en de

nga; van daar door de Maleijers en Soenda-

nezen geheel gelijk gesteld met de alïf, door

de Javanen daarentegen met de ng, T.);

als cijferletter, z. abdjad; in geschriflen van

godsdienstigen aard verkorting van LLL.

lX^\*^> aafibiddend ; veveerend; aanbidder;

eerder van God.

/

^ \^ , voorbijgaand; passeerend; overgaand;

voorbijgegaan; gepasseerd; afgeloopen;

voorbijgaande enz.; in de gramni.: prae-

ierihim.

z
V^, elpenbeen; karet.

y

f_^^Vw\.gü , verwondering verwekkend.

xf
y

\j^, zwak; onmachtig; ie zwak om

gen; wijze van rechtspleging; gewoonterecht;

vastgestelde boete; membawa 'adat, de

stonden hebben (fatsoenlijke uitdr.); radja

ber'adat, de vorst is met de gebruikelijke

ceremoniën en formaliteiten in het openbaar

verschijnende, bij allerhande feestelijke gele-

genheden, doch inz. om de huldiging van

zijne ministers, hoofden en andere on-

derdanen te ontvangen (z. djoendjoeng);

bij zoodanige huldiging wordt één voor één

door den bentara kïri opgeroepen met de

woorden tïtah dipanggil. Dat huldigen

der ministers enz. noemt men m^ndjoen-

djoeng döêli (z. aldaar).

y

jc^ v-S'j rechtvaardig; doende wat recht is.

y

j

iets te doen.

, ader, waaruit het menstruale bloed

vloeit.

Vg.. oneer, schande; schaamte, zedigheid.

y

yQ iVj^, gebeurend; overkomend; toevallig;

^ gebeurtenis; accident, gebeurende

enz. toevalligheid; bijkomende omstandigheid;

beletsel, hindernis.

y y

ciV^ plur. van SjU.

y y

ï)ó^^ plur. van ïjlc

^j

y y

g^VC- gewoonte; aangenomen gebruik; in 1

mal. ook nog: voorvaderlijke instellin-

\j^, wetend; kunstig; scherpzinnig,

vernuftig; wijs; ervaren; bekend;

wereldkundig.

y y

^j^ Agi , wat geleend is; geleend goed; wat

ontleend is; ontleend goed.
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/

yvy v^» tiende; wie een tiende gedeelte ont-

vangt of vooraf neemt.

/ y

i ywv^, fem. van het voorgaande.

/

L JLL V.^ > minnend; beminnend;

/

heminnaar; deiig:ii^aii 'asjlk, met liefde;

met lust.

: M )^AW\ ^jy^^

/

f
\0\^ of

ui^'^' ^F'^^^%' wederspannig;

"^ ongehoorzaam; oproerige enz.; oproer-

ling.

L-^A-i^ VS» > welwillend.

<^i^ VS» > toeneiging , .?y mpa//? /e ; welwil-

y

/ y

lendheid.

<K/s,3\£^9 welvaren; ivelstand: volkomen ge-

y
zondheid; heil.

\,^^y^\S^y na een ander komend; na een

ander komende, opvolger; epitheton

van Moebammad.

<Kj<i\^S^, einde, afloop, intkomst, uitslag,

slotsom; gevolg, uitwerking.

3\£^ !•> fem., verstandige enz.; kamster,

kapster eener l)ruid; stamverwanten,

degene, die de boete moeten betalen voor den

misdadiger, wegens onwillekeurigen manslag

of verwonding.

IL, fem. van JiU:.

en2
/ J^^ ^^ {^^' Aöo^f, verheven: hooge

verzot; minnende enz.; minnaar; ^ , ""^,
, .

bovenst gedeelte.

y y

A)\j^ I. plur. van Jv.'^-

II. plur, van Jat.

y /

üv^, wereld, heelal; ivat de wereld bevat,

de schepselen (menschen, geesten en

engelen); het volk; tijd, eeuw; toestand,

waarin men zich bevindt (ook in den he-

perkten zin van land, staal, van daar

^U^ ^lr, T.).

y

^J\^, wetend; kundig; geleerd.

y

/-.Jl«D, z. JU.^ y

^A.J V.^ T bovenst gedeelte; bovenste; ver-'

hevenheid.

y

w y

gemeen, alledaagsch.

en -élc, algemeen^ openbaar, publiek;

y

cA^V^, de groote hoop, de menigte; gemeen;

allen; publiek; gemeente; burgerij.
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/

. K-^ v.^, verrichtend; macht uitoefenend;

verrichter; bestuurder; rentmeester;

ontvanger; in de gramm. regeerend woord.

<X\/C v^, fem. van hel voorgaande.

/

cX-jV.^, terugheerend.

jri

O^

V^, het oog Iwzeerend of blindmakend;

ivat het oog bezeert of blind maakt.

V^, een gemakkelijk leven leidend.

/ /

<KJiJj%^\^, fem. van het voorgaande. Yoorls

nom. pr. f., onder anderen naam

van eene der vrouwen van den profeet,

dochter van Aboe Bakar.

LjV^» behoeftig; arm.

^A-? v^ > familie,

^V^C" plur. van c^.

25a w^Ci , dienstbaarheid; gehoorzaamheid;

rechtschapenheid; Godsvereering , aan-

bidding van God.

^OjD en ïUr, kleine open mantel van wol

of geitenhaar, met breede streepen,

wit en zwart of wit en bruin.

/ /

U1J)jV,aD plur. Van ^j^J^>

/ /

8 \v-AÜ, uitleggen, bv. een' droom; te

verstaan geven; beteekenen; — met

plur. eu). Uc, uitlegging, verklaring; fi-

guurlijke uitdrukking ; zinspeling; verbloemde

spreekwijs.

w /

r Jsjs^V./^, van ernstige trekken; iemand

van ernstige trekken.

c y

cXa^» slaaf; dienaar Gods, d. i. mensch.

Het woord Ss,c dient, om, in zamen-

stelling met <3dll, of een epitheton van God,

waarvan er honderd zijn, of óok andere

woorden, zeer gebruikelijke nom. pr. v.

te vormen. De meest gebruikelijke, waar-

van de epitheta afzonderlijk behandeld zijn,

volgen hieronder:

adljjju:, dienaar Gods; La*w.xJ ) Jou: , die-

naar van den eenvoudige (niet samengestelde) ,

milddadige, edelmoedige (z. basi t); ^^Ijl )sxc ,

dienaar van den eeuivige (z. bakiofbake);

juoaJ I Sj^c, dienaar van den ziende, schran-

dere, ^verstandige (z. basir); c-jy-! } ó^ ,

dienaar van den genadige (z. tawab);

.U:»I)jar, dienaar van den almachtige;

JlbJJAJu:, dienaar der grootheid Gods (z.

djalal); J^aI^Di^ox:, dienaar van den groote

(z. djalil); lai^ltXA^, dienaar van den

wachter (z. hapil); L-...U/^::sJ ) v\xc , dienaar

van den geachte (z. hasib); ^xX:^\S)jar,

dienaar van den wijze, geleerde (z. doewa-

kim); ^^jJcsJ ) Sxc , dienaar van den minzame,
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goede (z. doewalini); cU.«^\«3ar, dienaar

van den oeprezene, lofwaardige (z. doew a -

in i d); ^l^l^Ur, dienaar van den schepper

(z. doekalik en doekalï); ^^^.c^JJtUr,

dienaar van den alharmhariige (z. d^raman) ;

-*.x-w.J)4^, dienaar van den barmharlige,

goedertierene, genadige (z, deraïm en aim);

^:.J\fcUr, dienaar van den onderhouder,

verzorger (z. d^radjak en d^radja); Jor

*Wt» J ) , dienaar van den verstandige (z.

d ^ r a s i 1)) ; f^ r-S ^ «^ , dienaar van den hooge
,

verhevene, uitstekend ((L, rapïï); L-^aï^ jjor,

dienaar van den met aandacht gade slaande (z.

d^rak i h) ; <

—

?j^J ) Jor , dienaar van den

goede (z. d^raoeb): ^X/J) cUc, dienaar van

Ae/ Aet7 (z. salam); «uaaJ) Jj^, dienaar van

rfew hoorende (z. s^miï); .y^ ) lUiJ ) , rf/ewaar

raw Ae/ beloonen (z. söêkoer); jjI^JIjjx,

dienaar van den waarachtige (z. sadik en

sadi); v3^^J)aac, dienaar van den eeuwige

(z. do es ama d); v V^-S ' «^^ , dienaar van den

machtige (z. a dj is); ^é-OiaJ ) tijx , dienaar van

rf^7« O' A'(\ ^7 (z. doewalim) ; JUJ ) ^Uc, die-

naai 1 v/ 'en rijke (z. doeranï); .UaJIjou:,

diouior van den vergevende (z. doerapar);

.p> J iXju:, dienaar van den zeer vergevende

i^i gapoer); lI^UcuU Joü, dienaar van den

bijstand (z. rïjas); -^lüJ) Joir, dienaar van

den de verharde harten voor de waarheid

openende (z. doe pa t ah); ^xxaJIcNat, die-

naar van den nemende (z. kabil); «JliLl )ó^,

dienaar va^i den voorbeschikkende (z. k ad ir

en doe k ad ir); ^y*.^ JJü ) Jsat , dienaar van

den zeer heilige (z. kcëdoes); .jJ<aJ j jor,

dienaar van den machtige (z. doekadir en

kadir); .ULDciou:, dienaar van den zeer

machtige (z. k a h a r) ; twJ^-S ) Sxc , dienaar

raw fA'w groo/e (z. kabir); ^^^^«^j^^

dienaar van den edelmoedige (z. ka rim);

< ftAlaiJ ) Sxc , dienaar van den liefderijke

(z. latib en latip); CJJUJ)^^:, dienaar

r^n rfm koning (z. m a 1 i k) ; j^asj^J ) sxc ,

dienaar van den verhevene (z. doemadjid);

L^^lo^ ) jsAT, herhaaldelijk zoekende dienaar

(van God), onder anderen, naam van den

grootvader van Moehammad, van vaders

zijde (z. lalib); yi^)sxc, dienaar van

den sterk makende (z. moêïs en möêhis);

ja^i^Jljü^, dienaar van den uit den

dood opwekkende (z. moêïd en möëhid);

j^si^) s^c, dienaar van den helpende (z.

möêin en möêhin); Ovxc^>t)o^, dienaar

van den sterven doende (z. möêmil);

^'uuJ^tiJo:, dienaar van den goedgunstige

(z. manan); ^ycJ)sxc en ^yJJ^Uc,

dienaar van den beschermende (z. mom in);

j5>-)^)jar, dienaar van den eeuwige (z.

wahid en waïd); gx*,)^) Joir, dienaar van

den aller omvattende (z. wasi); J^ J^! ) sj^
,

dienaar van den beminnende (z. ^ndoed en

^ n doet); v--?U^ljja£, dienaar van den

gevende (z. wahab); \^J^J1 j.xc, dienaar
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-^ ^ > o ^

van den geleider (z. doew adi); u-ilx<vyAjc

(«-Jlxo), naam van een afgod der heidensche

Arabieren y naam van een ar. volkstam.

y y /

ScXa^ plur. van t>olc.

vu c /

/ CcXaD^» ^en' üaaf enz. betreffend.

*• /
'

Iw

r CcXa^ plwi*- van 4\jx.

<^cXaD. fem. van ^^i^J^; voorts: stand
• •• • " ^

t'an een* slaaf, slavernij; recht-

schapenheid; godvruchtigheid.

/ /

y<0, in de gramm. praeteritum.

y<l^ pïuï*- van iVr,

// /

L*vj ) ^A^ plur. van ï^.

/^>)ySi2^, hebreeuivsch; Hebreër.

/ c

<^(a«> ) ywSij fem. van het voorgaande; ^)^|,

/ie/ hebreemvsch.

/c /

A-JÖ^A^» *^a«^ t'ö» eew' ^/aa/*, slavernij,

onbegrensde verknochtheid; op-

rechtheid.

L jVx^. berisping; bekijving.

j^VaC^, gfereed zijn; toebereid zijn; met plur.

ój<c) aanstalte; toebereidifig ; voorberei-

ding.

C^ ^Va^ en i-i'lir:, vrijlating van een' slaaf

^^jSVaÜ, /i^^ voorgaande.

(^_iLXD plur. van ^>Aii:.

c

L^

J

l-A^ , vrijverklaring van een slaaf; vrij-

y

/ / !>

wording.

^uLa;D plur. van J-aju:.

«X^XiD») eersfe rferrfe gedeelte van den nacht,

beginnende met het einde der avond-

schemering; de tijd van het laatste avondgebed;

dat gebed zelf.

^AaJCjD>9 ^l^^9 waarin niets merkwaardigs

y

Ö %A&> traan, voorn, in haar ontstaan in

of prijzenswaardigs is.

^yi
het oog; snikken; droefheid; uitlegging,

verklaring.

/ o

i ^aD-i voorbeeld voor anderen; vermaning;

buitengewone gebeurtenis, die aan ie-

mand tot les kan strekken.

y

(^ Üaa^ , oud, voormalig, antiek; oude enz.;

vrijgelaten slaaf,

y c !>

/•«Uf^XSi, naam van den derden Kalief (z.

s^man).

/ y

(..^^^VjSAD plvir. van %pvc.
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L-^A-Ĵvrsi:vD, z.

/^ /

^Jo\s\D plur. van J^.

K^^ysSS^S^^ !^ich verwonderen; met plur.

L—>Us\^t, verwondering; iets ver-

wonderlijks; wonder; onverwachte gunst en

genade Gods.

o /
* y^snCi I., zwakte, onmacht.

II., achterst gedeelte; achterste, stuit.

/ KSi^^9 haast, spoed.

AsaC plur. van J^.

«JiArSVS», haast, spoed ^ overhaasting.

v.£Si^^, niet' Arabieren; Persen; Barbaren.

^ ^ ^'ST^C^ , van een woord uit eene vreemde

taal zijn.

!> y

veel haast makend.^)ys^,ie

y
I ^x >^;n Ci. verwonderlijk; buitengewoon.—

De mal. gebruiken den pluralis
'

(iw^lsu:) voor verwonderlijke zaak; wonder.

cSkAAJSiXÜ , 'Wonder.— De mal. gebr. gevsr.
• •• *

den pluralis (l-^Uu:) ook als

sing.

u;

4^^, menigte; groote hoop.

y
MAL.-NEDSRL. WOORDENBOSE. PEEL II.

y y y

<^lJ )c\^ 9 rechtvaardigheid; rechtvaardige oor-

deelvelling; rechtschapenheid; wat

recht is, wat billijk is.

y y y

S)^cXü> vijandschap, onvn'endschap; haat,

wrok, wrevel.

is0^9 inrichting; schikking; aanleg.

y
SXi

2JCX^> ge/a/; aantal; eenigen; groot getal;

groote menigte; staat eener vrouw, waarin

zij geene gemeenschap met een^ man mag

hebben, hetzij wegens den dood van haren

echtgenoot, hetzij wegens echtscheiding,

of wegens de maandslonden.

y y

\3cXD> getal, ook gramm.; 'ilmoe a., cij-

ferkunst.

y y

ÓÜ<^ plur. van isc.

y y

/ jsj^l\^> t^^^s (soort van peulvrucht).

/^ / /

<XwCX^) ^om. unit. van het voorgaande.

\
^
^

. j cX^ !•> rechtvaardigheid; rechtvaardige

oordeelvelling; rechtschapenheid.

II. plur. van JjU.

y y

r
(^y^, ontbeering; gebrek; niet-bestaan (non-

existentie); niet.

Q y

/jLXD en ^iXc, vast verblijf; Eden; naam

eener stad in Arabie, Aden.

33



(J^ , veronachtzaming.

J
vj ) ^C. plur van ^^

.

y o J

,.«)#) cAC- > veronachtzaming ; vijandschap ,

vijandige gezindheid; haat; onrecht-

vaardigheid, dwingelandij y onderdrukking ;

diefstal.

/

^.
J^S», verstoken; arm; zinneloos, gek.

^^ iO^, straf, strafoefening; marteling,

pijn, kwelling,

o y

iy^, verontschuldigen; verschoenen; met

plur. .^iS^h verontschuldiging, die men

maakt; verbidding; voorwendsel; gelukkig

gevolg; overwinning; maagdom.

y

j

vu /

<^-J ^> zaak, waarvan de eigenaar aan ande-

^ ren het medegebruik toestaat, zooals

bv. eene weide, inz. zoodanige dadelboom.

L J ^, vlugheid; vrolijkheid; volk der

Arabieren, voorn, dat de steden be-

woont,

, j^ ^, arabisch; arabier; 'k^ijc,km.—
X.jü-ftS), het arabisch.

U^J,^, getrouwd man; getrouwde vrouw.

y
^ -?

u^jQ. plur. van ^y^j/

/ c

Y^^
_3Si plur- van 'i^jc .

O^\ ^^
breed; in de breedte getrokken;

breede enz.; merk of lijn, in de

breedte getrokken.

.iV^vj ^O', de twee echtgenooten.

y ^ y
c y

( hjij 0^9 troon; heerlijkheid; verhevenheid;

heerschappij; paleis.

wij *Si plur. van
(J^f-'

^'j
y

) ^D I- helft van iets; zijde, kant; wijze;

y
teeken.

II. plur. van i^^c.

y y

ój^ ^D plur. van Juy: .

C y

L^yS ^D, priester; waarzegger; arts.

y

(^] ^D plur. van j^.^y
y y

^i^Mw) jD plur. van ^ji^^.

y
y y

yO ^D> vrolijkheid, levendigheid.

y y y

euVjo 5C plur. van Lsjc.

A/^ y^, voorhof, plein; plank, waarop som-

mige spelen, bv. schaak, gespeeld

OJ^

worden.
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y /

, %Ó ^Si. gebeurlenis; toevalligheid; in 't

mal. ook onverwachte gebeurtenis, die

iemand belet iets te doen: wat hij zich had

voorgenomen; z. aral.

c ^

. sO >C I. zijde, flank; breedte; ding,

IL plur. van
{J>)y^,

J^ S^y berg-cipres; jeneverboom,

i^ ^ ^ plur. van Li^r.

\i X. pil

LlljVj ^, z. Lïy:.

/^\j ^C-r wetend; kundig.

^ y

(JU ^
^D , verloofde (masc.) ; met plur.

^^Jy:, verloofde (fem.); getrouwde

(masc. en fem.); /owi^'e vrouw; jonge dame;

huwelijk.

? /

u%^

lur. van v-juy:,

/c

/^ v.i ^^, kennis, wetenschap; mysticismus.

/

<^.3 ^D en CL^li^:, naam van een' fcerjf bij

Makkah,

<^3 ^ , grensscheiding tusschen twee dingen,

/ -.3 %£^ , bekend; openbaar, wereldkundig,

^-^i J^9 fem. van het voorgaande en bij

de mal. meer gebr.

/ /

L ^ ^C-^ zweel; gecondenseerde damp; gedis-

tilleerd; sterke drank; arak; z. arak.

C_5 ^ en ^jc, wortel, oorsprong; ader.

5 ê\ ^^ 1 laatst gedeelte der eerste helft

van een' vers; Mekka en Medina

met hun grondgebied; wat gedaan moet

worden; taak; bezigheid; llmoe *rarc&dl,

wetenschap van de versmaat,

:> ^

L.^jLj> ^D, kennis; wie de zijnen kent;

^ hoofd; de eerste na een hoofd;

plaatsbekleeder.

Cy

J.D, van dingen, die slechts in geringe hoe-

veelheid voorhanden zijn en daardoor

waarde erlangen: hij [het) is zeldzaam en

duur geweest, hij is kostbaar geweest, hij

is voortreffelijk geweest—, hij heeft aanzien

erlangd; hij is machtig geweest; ^ tU^J )

iXJU^c, Gode zij de lof, zijn werk voor-

treffelijk geweest, d. i. voortreffelijk zijn

zijne werken, woorden, die men, behalve

de gebr. kapala, boven den eersten regel

van een' brief zet.

25*
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J&> Van dingen, die slechts in geringe

hoeveelheid voorhanden zijn, en daar-

door \vaarde erlangen zeldzaam en duur

zijn, kostbaar zijn, voortreffelijk zijn; er-

langen van aanzien; machtig zijn; zeld-

zaamheid en duurte, kostbaarheid; aanzien;

waardigheid; macHt,

J)
) l£^ plur. van ^^ ,

\S Y^ plur

van <ujjyc.

25 \) Uii ptur. van^j^c

g LjD» tracht, waardigheid, aanzien; ver-

maardheid; eer; roem; tot aanzien

komen; macht; eer; roem.

^& , naam van de engel des doods.

X UI /

^^ , hij heeft doen eeren.

^ / di ^

(JL/ \ IS^, hij heeft u doen eeren;

ai! C/j;^ gew. ^tC/)^,

öoc? he^ft u doen eeren ^ zooveel als God doe

u eeren, een wensch dien men uitspreeht,

wanneer xich iemand naar ecne profane

plaats, bv* een secreet, begeeft.

^ *S^9 het hebben van een vast voornemen,

ont iets te doen; met een vast voor-

nemen zich op iels toeleggen, .... iets

ondernemen ^ .... ten uitvoer leggen; met

7 7

plur.
f^y^,

vast voornemen; vast plan; on-

derneming; ten uitvoer legging.

y

L<^^ JD 9 zeldzaam ; kostbaar ; voortreffe-

^ lijk; machtig; vnjaSt, de machtige,

hij uitnemendheid, d. i. God; ppf»kxc,

dienaar van denzelve, nom. pr. v. (z. adjis).

y /

A.^^ J^f talisman; behoedmiddel; toover-

middel, todverformule.

/ y

Jd \mS^ plur. van ^l^

.

, leger, heir; groote menigte (van

alle dingen).

/ o y

/C ósjsj>^J^ ^\ pers., soldaat; militair ivat

y tot een leger behoort.

2**., krijgsman, inz. infanterist.

/ )vvu^9 honig van bijen; suikerachtige zelf-

standigheid op de dadels.

, KavwS^ 611 lU^» plur. van J^lc.

<.t^\MA£l plur. van jll.

\^^ Plu''- van jlc.

/ y

^\mM^9 zwakheid van hét gezicht; blind-

Aöïd; met plur. hJlj^] , avondmaaltijd;

'asjff rabbanïj , avondmaaltijd van den Heere
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of. . . , saijidina, . . . . van onzen Heere,

d. i. het heilige avondmaal der Christenen.

y

^\mk^, begin der volslagen duisternis; tijd

van zonsondergang tot aan den tijd,

k^j genoemd; tijd van zonsondergang tot

het begin der ochtendschemering, d. i. de

geheele nacht.

y :>

j>
Vji^Si en .Ltx .IJIkc, telkens tien. tien aan

tien.

/C \VjiAj&j w^^ ii^n bestaand; uit tien be-

^
staande.

1^^ JL^^ plur. van ^/^U.

25 #sWk^, nachtelijke blindheid.

y y

J^K^) fem. van 'iJLc.

^Ji^iS^. tiende deel.

y y y

\JU) 5>wJD plur. van iyu .

y y y

7S yWcg-j ^«^w; getal tien; getal van tien;

in het decimaal-stelsel: tiental. —
ïjts. ïyLz, telkens tien, tien aan tien.

w yy
/C ^M^^9 tot tien betrekking hebbend; tot

^
tien betrekking hebbende.

L JIaxjl^, sterk beminnen; sterk minnen;

van liefde branden; verliefd worden;

brandende liefde.

y y

\ ^.vU^ plur, van jLs.

y y y

^) \caJUD> z. ySjy

I y y

dfe /i'ewrfe rfag^ t/^r maand Al-

moeharram. — Een bijnaam van de maand

Moeharram; jav. soera. — [T.].

y

^_^AVA^j tie7ide deel, tiende; tiende (soort

van belasting); 'a. kajoe-2, de

tiende van het hout.

y

L, BjJL^ > minnend, verliefd; beminde; mal.

ook nog: belangstelling.

uu

l_ AwuS^j 5^^^'/«'^ verliefd; wanhopig verliefd.

y y
y

V i^Cl . «/oA; ^/a/*, ook van een' toovenaar;

macht; straf; discipline.

y y

sV^qS» plur. van ^^^.

y y

Oa/»ö^ plur. van h^^.

y y y

«

y y y
••

Ji:jLf/^Q> . zenuw; litit, tulband; met plur.

cljU^öt, mannelijke naastbestaande

van vaders zijde (broeder en oom); erfgenaam

van den man, wegens verdere bloedverwant-

schap, d. i. hij, vs^iens aandeel in de

nalatenschap niet door de wet bepaald is;

familie van den man.
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<SiAAAÖ^> pdfiijgeest; gildegeest; vadertands»

liefde.

j
c y

^j^^jjSi, j"^, yC£. en ^a£, ii}d\ namiddag,

van af het einde van j^ , tot dat de

zon roodachtig begint te worden,

4 AAöD plur. van^-öT.

w >^

. iuQ^ . ongehoorzaam, wederspannig, opi^oe*

rig; migehoorzame enz., oproerlmg.

/-JwüD en ^^^, plun van Uac.

TT /

C^ \ vjwiD plur. van ]o^j^ .

ex
t^^jL/oCl , slaan,

i? 1^3 ^Aiii&j naam van een zeer wit en zacht

klein diertje, waarbij de vingers

der meisjes vergeleken worden; naam van

een dier, grooter dan een hagedis, waarop

de booze geesten door de lucht rijden.

y ^ y c y

LTJ1UU:?43 -.i^CL plur. van Ly^^:.

. y
^^ plur. van kllc .

y y y

A„Jsjsh^9 spier; vast; ineengedrongen stuk

vleesch.

o !>

^
A^^p. en y&&, lid, gedeelte van het lichaam.

y

\y^^ en >Ua;:, gave, gift, geschenk; soldij.

vJaü* reukwerk verkoopend; geparfumeerd;

reukwerk verkoopende enz,, handelaar

in reukwerk

y y

ZJ AiaS^, kunst reukwerk te bereiden.

y o

ó y ^^ ' Mercurius, de planeet.

y

^•Uai^ piur. van ^.
/ y

^WyCi , van eene vrouw naar reukwerk

ruiken, aangenaam ruiken,

2^., aangename geur, reukwerk; mlnja^

'a. madjmöö', olie, met verschillende welrie-

kende zelfstandigheden doortrokken,

c

-. l^Ci j reukwerk, voorn, essentie.

c y

i 0>>C1> overhelling, neiging, wending of

richting naar iets; in de gramm.

verbinding van een woord met een ander;

conjunctie; ^m^] (j^]sl< \,^ac, algemeen

samenvattende conjunctie, d. i. en; mengatf-

ken, door eene conjunctie verbinden.

i dl^C^ , welwillend.

y c y

A Ql?Ci > klein balletje, dat de vrouwen om

haar hals hangen, als een toovermid-

del, om zich te doen beminnen.

i^JaD piur. van >•
y

r
VlnCl plur. van |#.Alir.

y



cSL^VLiS' plur. van ^.

im

/ /

c y

vlóC> knook y heen,

vü^, grootheid; hoogte der gestalte; belang-

^ '^ rijkheid,

/ y y

•^VwfJiü plur. van i^^la^.

<X-fJ:2i^, pracht, heerlijkheid, luister, praal;

trotschheid, hoogmoed, hoogvaardig-

heid, grootschheid; onbeschaamdheid.

y

^liüj jroo/ (mater.); groot, heerlijk, luis-

y
terrijk, verheven; plechtig, deftig,

statig; ijzelijk, ontzettend,

A ^j.\nCl. fem. van het voorgaande; voorts:

belangrijke zaak; buitengewone ge-

beurtenis.

yy
iur. van éLjjkc.

j

kj) iVi^ pil

y /

C.^V.ilS'j onthouding van *t ongeoorloofde of

onzedelijke; kuisch leven, kuischheid.

C jV^A^' tegenmiddel; geneesmiddel.

/

JAp., boosaardig; loos; boosaardige enz.;

/
fcoo^e gree^/, duivel, demon.

o y

ij;^^) ^AP- eu L::^vj^i::, boosaardig; loos, behen-

^ dig; boosaardige enz.; booze geest,

duivel; spook; afgrijselijke verschijning.

o /

4il^, geven van vergiffenis; vergiffenis.

i^ /l.fA^ » ^ich onthouden van al wat verboden

is; in eerbaarheid en kuischheid

levend inz. van een gehuwd man.

y y

<JL-i.A.A^, fem. van het voorgaande.— Voorts:

nom. pr. f.

y :>

L->V.Ü&* adelaar, inz. de zwarte; sterrebeeld

a^>

van dien naam.

y y
V AS^ plur. van L.^\iz.

y y

V.Ü^> 07iroerend goed; stuk grond.

y y

\, ) 1VüD plur. van u-yic

i^

]vJi^ plur. van JiU.

y y

c\->vjiü plur. van ïs^Ac.

i^_JL>V.ii^ I. plur. van ^jm.

II. plur. van X-aaat.

y y

^..^./sÜÜj pezen, .waarvan koorden gemaakt

worden.

y

(^^y^ü^, kroost; kinderen; nakomelingschap;

y
neef van den man.

yc^

/.iV-AÜD en ^^c> plur. van l-jUt.

yyy

Jt^/ÜD». uom. unit. van ^.^^.
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f aH^j einde; uitkomst, gevolg; vergelding;

toekomstig leven.

o/

cV^^ : knooping; samenknooping ; samenvlech-

ting; knoop; band; verband; verbond;

overeenkomst; contract; bij uitnemendheid:

huwelijksverband,

y ^y

^ ^ ^ii^, schorpioen; teeken van dien naam

in den dierenriem.

cy

\si^, verstandig zijn; vernuftig zijn; schran-

der zijn; met plur. JJb, verstand;

vernuft; schranderheid, waardoor de eigen-

schappen der dingen gekend worden; inzicht;

in 't mal. ook middel dat men beraamt;

list; verstand, ten kwade aangewend, arglist,

streek, kwade praktijk, verschalking (z.

b«di); datang 'a., inzicht krijgen; een

middel of list voor den geest krijgen; batoe

'akal, z. onder batoe.

•^O^U^ pluï*- van Ji'U.

w c/^

^AÜ^j tot het verstand behoorend; oordeel-

/
kundig; apriori; theoretisch.

y ^:>

^i-> aÜ^^ straf; pijniging.

^ y

y y

C ^ 4ÜJ& J ongehoorzaam zijn, door ongehoor-

zaamheid bedroeven.

ZJCXaÜÜ, fl'e/oo/'; ar^^/ce/ va/t geloof; wat
y

vast geloofd wordt.

y

*•

y
y y

<^-ÜAfl£^ I., nom. unit. van het voorgaande.

IL, Aaar van ongeboren of pas geboren

kinderen of dieren; voorhuid van een kind;

schaap, dat geslacht wordt bij het eerste

scheeren van het hoofd van een kind; pijlrecht

in de hoogte geschoten; bliksem, die de

wolken recht door klieft; bliksemstralen in

eene wolk; H slachten van een schaap of

geit ten behoeve van een kind (men doet dit

liefst op den zevenden dag na de geboorte,

doch kan het doen, zoolang het kind nog

niet besneden is).

c /

/ jM\S^9 omkeering; omgekeerde; tegen-

overgestelde; tegendeel.

y

f M>/S\l^, zure melk, voornamelijk bij

vloeibare spijzen gegoten; zure-

melk'Soep.

y y

•5^\D5 grootheid; verhevenheid; adel; lïc
ui ^

^4X1), grootheid van den godsdienst.

y

LU jAj^ plur. van lic.

y

<3L3^Aj£i> verknochtheid; genegenheid; af-

hankelijkheid, inz. van een woord,

dat door een ander geregeerd wordt.
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>-J jAü plur. van ^JU.

^A^ plur. van LöL.
r

(*^^ Pl^ir. van jJL

u/ ^

van

y / y

LlUwCo^^ plur. van Lcïi:.

y y, y

<X#<^ o'v^^ /eeAew, kenteehenj merk; paraphe;

aposlil; kenmerk; doelwit; mik;

wegwijzer; grafzuil; uithangbord; stand-

aard, vaandel; wonderteeken; 'a. s cerah,

opschrift (adres) van een' ftrte/*.

• ^ ^x ^
<K^0^\^, zeer wijs en geleerd man; ge-

nealogist; wapenkundige.

y y

L JL^ j>\C> plur. van Uïc,

w

^iJ^J^, ziekte; ongesteldheid; gebrek; onge-

val; toevalligheid; oorzaak; voorwendsel;

iÜL^luJj^, de zoogen. zwakke letters: ),

j en (^; meng'illahlien, treffen; aandoen.

y y

L JiaO. wat aan iets hangt ^ wat aangekleefd

is; bestendige aanhankelijkheid; ....

genegenheid; .... liefde; met nom. unit.

iJsós., geronnen bloed; bloedzuiger; banden,

waaraan iets bevestigd wordt; nom. unit.,

een klont geronnen bloed; een bloedzuiger;

een band. — z. l^kkal?.

y y y

«^LJlJ^ >— nom. unit. van het voorgaande—

,

een band, waaraan iets bevestigd

wordt.

ur. van Lic.

y y

^J^;^, teeken, merk, wegwijzer; standaard,

f̂
banier, vlag, vaandel; borduursel van

verschillende kleur met de stof; de nationale

kleuren; borduursel aan de randen van een

kleed; voornaam persoon; hoofd eener ge-

meente; in de gramm. nomen proprium.

c

^wA^) onderscheiding; kennis, wetenschap;

geleerdheid, kunde; kunst; <üaJ)Jlj2,

rechtsgeleerdheid, voortvloeinde uit de heilige

boeken der Moehammedanen; <±Jd[^)Ac^

wetenschap van de overleveringen; ^^UJ ) Jlc,

taalkunde; juaiJL! ) Ac , wetenschap van de

uitlegging van den koran. — * 'elmoe padi,

w. sum., figuurlijlc: hoe hooger men geplaatst

is, hoe nederiger men zijn moet, aangezien

de zwaar geladen padi aren nederhangen en

de ledige opstaan — [N.]; vgl. het spreek-

woord; ^si, J^l^ U*^èf* ^J^ ^^ ^y. ^^^A***

(T.).

f>. y y r>

\j^\s^ plur. van ^aL.

/ ,4uA^- f^ö wetenschap betreffend; weten-

y
schappelijk.

A^„A^%Js^> fem. van het voorgaande.

/ y
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u* c /
I u» c»

/CéAjD ea (^y^, hoog; verheven; hooge

CWJ5.; magfïc ew tooverlmnsten, in het

werk gesteld onder aanroeping en tusschen-

komst der goddelijke macht.

<\.^A£i, fem. van het voorgaande; ook

y
nom. pr. f.

^CaAJD-» <^ö maa/ overschrijdend; de maat

overschrijdende) vijand.

y y

/ -AjSi, ö/}, ot'er, hoven; t^^^s^) ^, volgens

de analogie; in den regel; oJ ) Iz

^1 j.^, z. ^l^; CA-Jj ^^, op wèü

gemak; btUs*»^^, over om^öw /leer; Ju:

JU- Ji', «aar a/te omstandigheden. Met deze

spreekwijze drukt de Mal. uit: dat iels naar

omstandigheden wel is, dat men tevreden

kan zijn, dat iels tamelijk wel is en der-

gelijke.

tti y

/^Ai&> hoogs vergeven; edel; uitstekend; de

naam van den schoonzoon van Moe-

hammad en 4® kalief.

/ ^^X^ f meer, meest, zeei' hooge.

y o
••I u» ^

4KkX^ plur. van ^.
y

y c y y

CiXAnAS- , oi^cr w;
p ^U ) , vrerfe over u; JJlc ,

orer ulieden; op ulieden.

y

>aAü> geleerd; geleerde; godgeleerde; doe-

^
tor*— De mal. gebruiken, in de subsi.

bet., den plur. ook voor de sing; ^^^ll) IaIc,

geleerde der goddienst; z. fAs^) , de geleerde

bij uitnemendheid, d. i. God; ^^IjI^

{dienaar van denzelve), eigenn,

<XaAD. over hem; op hem; ^)&Ac, vloek

over hem.

M y

vü, oom van vaders zijde; ^^, mijn oom,

^ ook in de vocalief.

y

(3 V-4^> verheven gebouwen; nom. unit. ïjU^,

pilaar; kolom; steun.

y y

y y

g \\,4^, waardoor een oord als bewoond of

'^ bebouwd wordt aangemerkt, zooals:

merkpalen, dammen, kaden enz.; kuituur;

pL, oorlogsbehoeften.

J\.,4%D plur. van J><U.

y yy
iÜÜW^ (JO en pi. ^\\Z (Jï), rfö

ilmate/aerew.

y y

lJuJV^^. z. lijui.
y

*\j^J^> de volle zee, oceaan; naam eener

rivier in Perzië.

y y

L|sj^ plur. van i^Ux.

ĉ /

4Xf.Si , 0/)^^/; bedoeling; voorbedachtzaamheid.
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gcVft^j steun, stut, steunpilaar.

wf*^, /evew; levensduur; ouderdom, leeftijd;

mal.: öêmoer

„4^, naam van den 2« kalief; Oemar.

.4^ plur, van SLac,

J

J
25 %jf^r plechtig bezoek van de heilige graven

rondom Mekka; bijslaap van den man

bij zijne pas getrouwde vrouw, ten huize

der schoonouders; c ^^, iemand die

wel is waar de heilige plaatsen rondom

Mekka bezocht heeft, doch niet op den 9®

der maand h^:si)^d, bij den berg Arafat

geweest is; waar op dien dag de duivel

gesleenigd wordt, in tegenstelling van

, Lf^, macht over iets; ambt, bediening;

gebied, provincie, gewest; men^'amal-

ken, beheerschen, besturen,

,\,4^9 werk, daad, bezigheid, handelwijze;

in de gramra. reetie, beheersching;

meng^'amalken , behandelen; aanwenden; in

het werk stellen; in de gramm, regeeren;

beheerschen.

^^jK^^ plur. van J^lr.

di^^j^S^ plur. van ^ .

/ ,^,g^ T blindheid; verblindheid; gebrek aan

iS^'

doorzicht.

y

(^ vJLS , verwijdering ; verzet , weerspannig-

heid; halsstarrigheid,

y y

y^\JL^ oïjX^[Xc, plur. van ...aJU:.

y

vJLC»» teugel, toom.

5> 5>

fl>^ , gemeenschap; algemeenheid.

A-> vJLSij bezorgdheid, zorg; hulp; bijstand;

ondersteuning; inspanning; volhar'

dende studie.

ycy

yj^ (spr. *ambar), amber.

c y

(\jL^' ^^^ en i^JLc, zijde en strekking van

iets.

ycy
^^,^0/</^) ÖsX^ en Jwujsju:, nachtegaal.

••

^
J c ^

UsOJ^^ en j^üXc , oorsprong en geslacht der

menschen; zelfstandigheid; grondstof,

element, hoofdslof; bestanddeel.

/vVc y

Aj\X£^ > zekere fabelachtige vogel, van wiens

soort slechts één zou bestaan. Deze

zou kunnen spreken en als koningin op

den berg kaf wonen»
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.jJü plur. vau 4jlL.

w

/«wAA^> impotent.

iK^X/S^f impotentie.

/y
y y

1^) éJCi plur, van ift^U:.

J
y y

oS^^ P'uï*- van JjIc.

iWD plur, van JüjU.

Mi y y

^jWD plur. van LjjU.

L-JiM»W^ plur. van ^lc.

(, oJf>\ i Cl. welwillendheid,

y y

/ ,„^ /4^ P^^*** van ^'^ •

yy
^^^3)êü plur. van LaJU.

564

//
>J )^ plur. van Jlc .

//

^ ) 4^ plur. van X-^U.

f
K/O) 4^ plur. van XJuU.
y '^

y y

t*\S^^y ^^^ middelbaren leeftijd van dieren;

helper, medestander; getrouwde vrouw;

wie zijn maagdom niet meer heeft, man of

vrouw.

c3 ê^ I. en 0^, plur. van ó^[c,

c /

II. en ïfc^y^, terugkeeren; terugkeer,

y c y

c3 ^^> wemew vaw zijne toevlucht, voorn,

voor iets kwaads , tot den afwerenden

God; afkeer; ekel; walging; ^xiSjbj^^, God

bewaar mei;— z. ó^] .

1 4^ plur. van^yt.

t' /^

) i 4^, eenoogig; eenoogige;\ooYis ontuch-

tige taal; oneerbare daad,

y o y

L ** jV i A^ en ci;h^, plur. van i\^r.

y

y c y

é s 9^^ 9 ^'^ö/; spleet; schaamdeelen , manlijke

of vrouwelijke; alles, waarover men

zich schaamt; gedeelte van het menschelijk

lichaam, van den navel aan de knieën;

bergkloof; plaats voor een hinderlaag; H

ontblooten der schaamdeelen, bij de was-

sching.

dJ i 4^, z. oerat.

y

yO è^j vergoeding, vergelding; met plur.

^jc^f-), wat gegeven of gedaan wordt,

in stede van iets anders, aequivalent.
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j 4JC», afwijking van den rechten weg;

overschrijding enz.; oplegging van te

zware lasten; vergrooting.

c /^

/^^D, helper.

^ ^ plur. van ^^)j^.

c y

{\oC^, bedingen; belooven; aangaan eener

verbindtenis; met plur. 0^, belofte;

verbond; verbindtenis; verdrag; eed; testa-

ment; acte van aanstelling.

/ c 5)

y(^\|^Cü. vertrouwen; instaan voor iets; schrif-

telijk opstel van een verdrag; verdrag

van reslilutie van den koopprijs, wegens een

eventueel gebrek aan de waar; gebrek.

(3 ft<?^ plur. van ó^ .

c /

^^^^vaS^* slecht (ondeugend) zijn; van koop-

waren slecht zijn; bedorven zijn; met

plur. S->^, slechtheid; ondeugd; gebrek;

fout; mal. schande, oneer.

y
^Cy

/

^V^Cji, iemand, inz. een' zieke, bezoeken.

/
om te vernemen, hoe het met hem gaat.

y /

25(3VxD > het voorgaande; voorts bezoek, inz.

^bij een' zieke.
y
W

iV-vD, herwaarts en derwaarts loopend; her-

en derwaarts loopende; straatslijper,

vagebond; gauwdief, guit; kwakzalver; pot-

senmaker; goochelaar.

jVaD plur. van jlc.

, JoVaD plur- van J?-

OaxD plur. van Lx^.

i ** jVxaO plur. van X-juj£.

^iiuAAtS^r gebrek; mantelzak; vertrouwde.
• •* '

(J^aJD I.> /<p^5/; feestdag; plechtigheid; verlus^

tiging.

II. plur. van HjU.

^^jj^^, Esau.

/

cr^ , /e5rw5.

/

IJ • ••

VjL^j lid van een huisgezin, hetzij vrouw,

kind of elk ander persoon, komende

ten laste van den huisvader.

Vj^ plur. van JjIc.

\ oy
^

'

/ -JIaD- plur- van J^.^:.

c /

,o^j oog; persoon; iemand; wachter, schild-

wacht, vedette; spion; gat, opening;

maas; van de zon schijf; voorkomen, physio-

nomie; wezen, zelfstandigheid; beste van iets;

hoofdsaak; naam der letter ^; draaikolk;
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U/ C/

knoopsgat; liskoord; gereed geld; uitstekend

persoon; hoofdpersoon; heer; booze oog (fr.

Ie mauvais oeil), d. i. verderfelijke wonder-

kracht, van een strak gevestigde blik op het

aangestaarde; k^nna 'ain, getroffen zijn

door het booze oog.

(s-
.JLaS^, wezenlijk; oorspronkelijk; gereed;

r y
wezenlijke enz.; gereed geUL

i. > É.\D plur. van

Dy
o J'

(jl^A^ plur. van ^.

":3>^38^3.'^

Q, de leller rain (^^c), bij de Mal. doorgaans

fï^ (^j^), 19® letter van het aralnsch en

maleiseh, en 21® van het door Marsden

veranderde alphabet, zijnde hare phonetische

waarde gelijk aan die eener sterk gebrouwde

r, en daarom hier in de transscriptie weder-

gegeven door r; ''^ cijferletter, z. a b dj ad;

in geschriften van godsdienstigen aard

sofiriflverk. van ^U£.

^ \V,g.. terugblijvend; stilstaand; volharden;

heengaand; voorbijgaand; overblijvend;

terugblijvende enz.; overblijfsel; in de

gramm.: aoristus.

y

\\jC. of Lfj'^^
^^^*' krijgstocht doend; krijgs-

^ man, strijder, voorn, voor het geloof; aan-

voerder van een' krijgstocht; overwinnaar;

held.

y y

«sL-A-i^V^* sluier; bekleedsel; dekkleed,

^ dekkleed over een zadel; hartevlies.

y

juiVC-) nalatig, traag; onoplettend,

/ »11
onna-

denkend.

y

L-^A-J v^ , de overhand hebbe^id; overwinnend;

zegevierend; zegerijk; mal. pada

ralibnja, hoofdzakelijk; voornamelijk; ge-

woonlijk; meest; meestal; in de meeste

gevallen; v-^SUH ^i, hetzelfde; meralib, de

zege behalen; overwinnen, zonder dir. ol)j.

JbJVc. ralat, verb. van kli.

/

^Q j^i \Ql . van den grond laag; traag;

gevoelloos; gemeen; laag; otibekend;

(obscuur).

y

f^\S^ en ^U, rijk; ^l&J), de rijke, d. i.

^
€rod; Jlft-l)v^>£ (z. onder Sxc).

/CVC. plur. van i^^(t*

y y

L** jUVc. plur. van LjjU.
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/

1^^^^^ >Vg.j afwezig; verborgen; afwezige enz,;

in de gramm.: derde persoon.

A^>\^, idleinde, einde; doel; grens; plaats^

waar men keert; eindpaal; strijdperk;

renbaan; standaard^ banier,

\jS^, stof; poeder.

/ Q *)

j
y /

JC^VaD- en LiUc, onnoozeUieid; zwakheid

der geestvermogens.

<K^ J[^^ verwijdering; afwezigheid; lange

afwezigheid van huis; reizen in

vreemde landen; landverhuizing: verbanning,

ballingschap.

,C,, westelijk; westerseh.

/ /

y^, groot ongeluk, waaruit men zich niet

kan redden; in de gramm. aoristus.

UJ ^

y^ plur. van^ü:.

^ )cXDi voedsel, hetzij eten of drinken.

y
«u y

i J^y ctl wat schittert; opperhoofd; keur, •

is JD> slaaf (manlijke op vrouwelijke), voorn,

die als boete gegeven wordt voor den

moord eener onvoldragen vrucht (?):

\ J^> kans; toeval; risico; iets, waarvan

de uitkomst onbekend is of wat afhangt

van de luim der fortuin.

^^ , scheur (in de huid of kleederen) ;
plooi;

,^jt, pi., al waardoor iemand bedrogen

wordt; wereldsche ijdelheden.

y ^

y

) ^, tijd van planten; plant; twijg;

\ ^D plur, van Ijt .

^l^
geplante boom.

y y

xN-> ) >C plur. van La^^.O^-^

^ ;>

L j ^, vreemd, uitlandsch; zeldzaam;

y y
.et

yO ^^9 verlangen; met plur, (j^)jS'),

doelwit; schijf; bedoeling.

y p

(^3 ^ plur. van Uy^.

y c p

i
'* 3V3 ^, CL^U-c en CD\iJ:, plur. van.

/ c 5>

dt^i Q,, galerij; balkon; eetzaal; spreekka-

mer; hemel; zevende hemel.

^jF-
vreemde enz. y vreemdeling , uitlander,

y yv

.> %D plur. van 4-^^

.

/ c/

, etwiV; 50or/ van boom met dorens^

y y c y

iü^Jt'^ z. ^y.
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y^ ï^ ''* *'^^^^*^^*^*^* iw/rowa'en oï hoop

op ijdele dingen; trots, hoogmoed;

ijdelheid; verwaandheid.
ui ^

IL, Z. LX.

L-i*A> ^^, vreemd; buitengewoon; zeldzaam;

uitlandsch; vreemde enz.; vreemde^

ling, xdilander.

y y
•• •

<^LiA.> ^9— fem. van het voorgaande —

;

'^ met plur. (w-^).i:, vreemde enz.

zaak, curiositeit.

y y

ZJ wJ> ^.y natuur; aangeboren iets; aangeboren

y c y

karakter.

w y

j^ , uitkiezen en uitsluitend bezitten.

>) tC» plur. van ^s'M*

^y y

^y

\ iD, z. i1/.

25) 1^ ^tt ^T^j krijgstocht; krijgstocht tegen

de ongeloovigen; zege.

y 5>

25) iD pJttr- van ciSl^.

25 iC-» naam eener slad in Syrië, Ga^a,

waarvan de benaming gaas (dun, floers-

aclitig weefsel); z. kas?.

y y

,, minnekout; minnedicht.j>.

A^ *S^9 Ghizeh, Gezé of Ghazni, vermaarde

versterkte stad van Afghanistan;

mal. verb.: razanawi.

y y y

(C, S^ en ^^, plur. van lsM»

\

''<

, KmnC^^ wassching ,afwassching ; godsdienstige

reiniging,

y o p

A^^,\Jili^£^, sluier, omslag.

o y

{^^ysjkO^f usurpatie; onrechtmatig bezit;

dwang.

^jl/^Cl . beklemdheid; benauwdheid; zorg;

kwelling; verdriet.

y ^

, yaO,C plur. van Lai.

)vA£i* altijd vergevend, barmhartig ;jUiJi) ,

de vergevende, d. i. Gorf; «liiiDiXJx,

z. onder ósc.

o y

^eS^, vergiffenis.

? 5>

^nC» plui'- van .^.

^)^ji£., vergiffenis

VaC' pluï*. van JiU
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< c/

A.Aa^? nalatigheid, verwaarloozing , ver-

zuim.

!> /

vergissing; feil, fout, spreekfout,

schrijffout, drukfout, rekenfout.

\ 4.aD; ^eer vergevend; j^iJi) , de zeer ver-

gevende, bij uitnemendheid, d, i. God;

^^ial}vXXi:, z. onder Joc.

/ J ^Sl^ plur. van JiU .

Ti -vx_^AC- vergevensgezindheid.

/v/

-^ J^C» plur. van s'^i:

fc^\C', jongeling; slaaf, bediende (jongen).

/ /. j)

^^L^O^/vD, feni. van het voorgaande.

/ •j v^'w' > dorstig,

^„^xv-AÜ^ overtreffen; overwinnen; overtreffing;

meerderheid; overwinning.

y/ y

<K^jJ^K^> het overwinnen; het overtreffen; het

sterker zijn dan een ander; het zich

meester maken van iemand, zooals bv. de

slaap, de wijn, een hartstocht; ingeno-

menheid.

Ci y y

^^„JkX!^ en X-jdr, overwinning, zege.

\^^yó^^ vergissing in U rekenen; rekenfout.

y y

(^^>vj^ en i^>Xt, verwoede aanval, hevig

gevecht; verwoedheid in 't gevecht.

ItfAIi.-NEDBRL. WOORDENBOEK. DEEL II.

/ y

L-jilc^, de voorhuid; onbesneden.

c !>

C^JiA^ plur. van c-iU}.

y c o

^^AC- , voorhuid. — z. illi* .

/jL|nAC. plur. van ^ïi.

cJof^XD plur. van ^It.

y
yy y

LHjWaC. plur. van ï^.

Z5 ^X^y verte van een pijlschot.

(^jic ralai (^U, J^ en
J);)— , port.

galé—, galei.

iVaAD yaljasa — port. galeaya —
galjasa; groofe galei met drie

masten.

(J^xv^aAC-j gemengd; vervalscht; gemengde

enz.; mengsel; spijze, waarin gift

gemengd is.

Ui/

v^, verdriet aandoen; verdrietig zijn; terne

^ dergeslagen zijn; met plur. ^^, droefheid;

kommer; hartzeer.-

^jfS^^ . bewolkte nacht.

f^y^S^ plur. van ^,

^4
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^ V^A-.C > ^'y'A jst;w; gerusiheid; kalmte, van een

tevreden gemoed; nuttigheid; voordeel.

Mi ^

^m^J^J^j loon door den neus voortgebracht;

gegons, gesnor,

2$LX*x.£^f ^pin; soort van tarantula.

/—A^C.» ^yh: niets noodig hebbend; rijke

/
enz,; rijkaard.

^j^kJkJ^, zonder moeite verkrijgen; als

buit wegvoeren; buitmaken; met

plur. é-i\j<t, gemakkelijke winst; buit, roof.

ten; kleine vliegen; schare van slechte

menschen; samenscholing; opstand,

L-JVaD plur. van

/"

y

LJIJv.aC' 6n i-J Ui:, huif* bijstand; eL^Ual),

de hulp, bij uitnemendheid, d. i.

God; Ll^Ui!) jsjLT, z.' onder Ja^:.

\\^S^y aanbrenging; aanvoer; aanvoer van

^
leeftocht; voorziening van leeftocht.

c y

,C., pers., donder; geraas, geluid; oorlog s-

kreet; wapengekletter.

/ y

K±j\j^. z. LiL^].^.

( jsia) i_^ plur. van Lji^iiti.

, y2^)^-il plur. van cUli.

c/^

L
*** J A

,

Cl . w;L>)^Ji en clj)^i:, noodkreet,

waarmede men te hulp roept.

y>,^ rftrab en gtmh^ verb. van

^—>tt^.^r

v^ i^£i., pers., geraas; getier; gekijf; mal.:

gogah.

^ y c y

^ LmS^ k ^ en ^T-c^^, sprinkhanen, die
^ • o ^

beginnen te vliegen; kleine insec-

O^-^^» ^^^ i'erftorijfew 2i/w; Ae/ geheimzin-

nig zijn; afwezigheid; met plur.

L-^Uit en L^yxc, twijfel; wat aan iets

verborgen of onzichtbaar is; geheim, ver-

borgenheid, mysterie; wat in de toekomst

verborgen is; iets onlichamelijks,

y y

^.^.^^aC. en ^^^, plur. van u^li^.

y cy

<^mJ<^A^, afwezigheid,

y

<^-^~A£f> gezegde (goed of kwaad) ofer

iemand, in diens afwezigheid; ach-

terklap, al wordt de waarheid gezegd;

kwaadsprekendheid,

cy

^^/^, ijverzucht, naijver; afgunst; verschil;

verandering; met plur. Uc), ander;

verschillend, — Wordt veelal als ons niet

of als het onafscheidbare on

gebezigd; bv. j^iaa^^c, niet geschapen;



5 j-aD plur. van .xt.

IS y,j^S^ y ijverzucht; naijver; afgunst; eerzucht.

<^«AaC., uitvlucht; misleiding, verschalhing.

/
bedrog ; verraad.

c
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ongeschapen; ^U-^ac, ^/?e/ rem, owmn;

Ci^^^Ai:^, Ae/ öwrfere dan dit, d. i. en zoo

voorts; et caetera,

y~^ ^"^^> zoengeld voor een' maand, waar-

door de wrekers I)evredigd worden.

*'^^

c /

^/S^y dorstig zijn; heet zijn van binnen;

bewolkt zijn; niet plur. é^xt, dorst,

innerlijke hitte; toorn; wolk.

c y

/.wvC-, dorst; bedekking; gverdekking; den

hemel bedekkende wolk; naam der

letter i .

5> ;>

r'j'-
.aJD. plur. van l-^ac.

5> ;>

/* 3.^^ P'ur. van >i.Ai: ,

-<?C^^75<B^

a, de letter nga, 2^ en 5« additioneele

letter van het nialeiscb, de 22ste en Sisten

van het door Marsden veranderde alphahet,

in klank gelijk aan de nederlandsche ng

in rang.

Vii I. nga, naam der letter £.

II., hatav. (bal. ng^h, van iets de lucht

krijgen; de weglating van de h aan 't

einde zal tevens de e tot a gemaakt hebhen,

T.), acht geven; enz.; met ^ngga.— [B.].

^ i-S^liii ngatjeiij (vuig.), batav., verkort.

van mengatjeng'. — [B.]; z. onder

atj^ng.

^ (3 )^^ ' ng:arl-2
, w. sum., ongerust

zijn.— IN.].

Öv-D. nganga, gapen; openstaan.

^j^/vClii. ngangcret (minder goed c:^Ü),

van oude lieden suffen; mijmeren

(vgl. re^, T.).

•x- /-iiVc. ngangel (lees ^Ar, uitspraak van

ei^&r, T.), w. sum., de mot in

de kleederen. — [N.]; vgl. soend. ng^-

ng^t, bal. ng^tng^t en z. ng^t (T.).

^ C a^\jC. ngakak, batav. (uit 't jav. of

hal., T.), schateren van lachen.—
[B.].

.j\Ü ngali, naam ym em* eetbaren zoidwa-

ter-visch.

•K- iJlC. ngalang, benk., wakker worden,—

24*
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-^ wOvÜ ngamani, jav. en mal., verwarren ,

^ in de war brengen; in verlegenheid

brengen; ongerust maken. — [C.].

)f (^^^,^A-> v£i ngajoéb, jav., beschaduwen; be-

schermen, beschutten; een toevlucht'

,soord geven,— [C.].

^CJjy^ nS?l>?roek, batav., van een

minnaar: overloopen naar het huis

der beminde, — [B.]. — z. moenggaïn.

•^ Kx£> !•> ngeboel, batav., veel praats hebben;

zwetsen; pangebc^^n , bluffer, groot-

spreker, zwetser. — [B.].
'

*lII. (soend^), van zand of rook opstui-

ren,— [B.].

•^ VJ>'^ ngat, batav., fiiot. — [B.]; is nget

1 jav., ^ng^t en z. onder ^\c (T.).

i^^^, ngoet-S, leuteren, talmen, sammelen

(vgl. ngangoet, T.),

ij>AjCt ^,;>%C ngoet-ngit, uitroepende na-

bootsing van een geluid, als

dat van eene mondtrommel, eene viool die

gestemd wordt, een' houtworm, die aan

bet bout knaagt; zoodanig geluid; orang

ng. ng., iemand die veel onnutte praatjes,

inz. leugenachtige en lasterachtige maakt,

^ V^>nC' (J>nO nget-iigot, batav., harmonica;

accordeon, — [B.].

^/jCXC. ng^edén (vuig.), batav. en jav.,

verkorting van ^jSLo.— [B.]; z.

ed^n waar p^d^n een fout is in plaats van

sed^n, en op 't jav. had moeten gewezen

worden (T.).

X- ^ ) ^ ngerana, bedroefd; verdrietig,--'

[B.],

^C J^ ^ niferes, batav. (uit 'l jav., T.),

goor; zanderig: stofferig op '/ ge-

voel.— [B.].

p »S^ ngeraiig", zuchten, van een zieke of

^^ iemand, onder een' zwaren last gebukt

gaat (z. ^raug, T.).
"^

/ C ^ü Mgerï, ontzag hebben, bv. voor zijne

ouders, bij bet naderen van eenig

gevaar (bv. op het gezicht van een' tijger)

en dergelijke, ijzen.

C^^ ^£^ ng'erïjap, wemelen, krielen, kri-

oelen.

ijb. iigoeiig (niet ingevuld; z. dengocngen

vgl. Tob. spraakk. § 52, 4^^ T.).

i^ n^ing) ter nabootsing van het geluid,

dat sommige dingen maken, die men

met geweld wegslingert.

exJtCi^ z. ^ l^,

c aJiC. ngeiigap, trachten tot adem te ko-

men; zich verpoozen; z. ngoengap

(en lJ£ I., T.).

-)f mJ^JiS^ ngong^kong, batav., bloot lig-

gen, open en bloot liggen, — [B.].

"X- \^;y^J^ ngangglt, jav., rijgen; aan-

rijgen; opstellen; schrijven, —
[C.]; had onder anggït moet staan (T.),



/-.JiLD, z. onder ^l^.

y^ Q—O !• "ïïiP) ^'^^^ AmcA/ ademen, zoo-

als bv. iemand, die hard geloopen

heeft, of van vermoeienis; verademen; lol

adem komen; zich herslellen; er weder

hoven op komen (z. r^ngap, T.).

II., inlerj.^ hap; happen naar iets, zooals

bv. een hond naar de vliegen; ngap-S, hij

voorlduring den mond open en dicht doen,

zooals bv. een visch buiten het water; op

die wijze hijgen,

III., batav., muf] vunzig; wrang; he-

dwelmend; kleverig van smaak. — [B.]; vgl.

bal. ngab (T.).

^_ Q ^ ngok, uitroeping nabootsende 't ge-

luid van snikken, zooals bv. dat van

iemand, die een^ stomp in zijn' rug of een*

trap in zijn' buik krijgt (doffer dan ngik);

zoodanig geluid. — z d^ngok.

LLxD LJLD Mgok iig^ik, en ^ jr ngo-

ngi, z. ngok en ngik.

CiJsC iigik, voor een snikkend geluid, zooals

bv. dat van iemand, die een' stomp

in zijn' rug of een' trap in zijn' maag

krijgt (helderder dan ngok); zoodanig ge-

luid. — z. d^ngik.

(JS>^, ii^ek-2, sukkelen, ook in onder-

nemingen; kwijnen; lot -niets kun-

nen komen; Mgek-2 bagai roempoet

dit^ngngah djalan.

^jJ^ Mgelöe, van het hoofd zwaar, zoodat

pien lusteloos is tot den arbeid.
'

>Ü ng'am (niet ingevuld).

^•C ClA-l^ iigambek, batav., veel praats

hebben, zwetsen. — [B.].

^ Aa,^^ ngompol, batav., nachtelijke be-

smetting of waterloozing.

^C i«AxD ngentek, verkorting van nie-

ngentek, — [B.]; had onder

^ntek moeten staan.

i-AC., ng*eiiiiig.3, van eene zweer of een

gezwel glanzig en gespannen zijn.

^{J y^*^ iigöberol, z. öb^rol.

^ LJi->\Ö. ngaètoek (van köêtoek), batav.,

strafbaar maken; lakenswaardig;

këwatnja ng,, zijne, hare of hunne praat-

zucht is lakenswaardig, of verschrikkelijk.—
[B.].

^ó \ ^ ngöred, z. onder kored.

C Q.£.^C. iifföêngap, Artr(/ en kort ademen,

zooals bv. na een' ren ; hijgen,—
z, ng^ngngap.

^ \^^;y\) kD' ngöêlot, batav., zich rekken, —
[B.].

^^oJ^Ö. ngalon, batav. (jav.), naar H

westen; z. koelon.— [T.].

¥r 6. L^ è^ ngwïwing, janken van een

^ hond. — [T.].
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<)tC. I' Wï^ü (gemeenzaam) — verk. van t^iig-

ngah — bij benamingen van famjlie be-

trekkingen en litelS; middel; pa ng., vader

van het midden, d. i. vaders of moeders

middelste broeder.

IL, iigaliugah, z. ^ngab-2.

iX^ ïigeli, z. engeh,

iKD' AÜ iig'ah-ng'eh , z. ^ngah-(^ugeh.

^ i-A>v*£i H!5'ïl>iMS> ba tav., z. onder em béng.

c-
^^^•^..XaC i»8:ètaii, batav. (jav.), naar H

oosten. — [T.].

H- C ^aD ng^êreng, batav., hinniken. -^ [B.].

£^'

•K- i>.Ö n^êjoiig^ batav., miauwen, — [B.J.

ii^iloe, van de tanden eggig; slee;

pijnlijk, voorn, bij kinderen.

*2^ batav., een knagend gevoel; zemiw^

achtige aandoening, — [B.].

ngêlat, z. el at.

•K- ^AaiD iigïlcr, batav., verkort, van m^-

ngiler.

a.a£i ngljaii, gfe/w«V/ nabootsende liet miaU'

wen eener kat; mauwen, gemiamiK

^ / C 4aD ngêwê, batav., uit 1 soend., /?e/i

t'mww; beslapen, — [B.].

L^^ 3, de letter fa* (^Tj), 20^ van het arabisch

en maleisch, en 23® van bel door Marsden

veranderde alphabet, in klank gelijk aan

de nederlandsche f, in de majeische uit-

spraak gelijk de p; als cijferletter, z.

a b dj ad; in geschriften van goilsdienstigen

aard verk. van ^ÏJ .

naam der letter u-J.

o

faal, verb. van JU; nHMubtcka f.,

de voorteekens raadplegen.

ij^* y^h. pers,, dood.

' y y

dtjS;\J) \i , opening ; inwijding ; inleiding ;

voorrede; teoUJ), de opening enz,,

d. i. de opening enz. van den koran of

de eerste söèrah,

y

«v.^ y^ , boos; los; losbandig; zedeloos; godde-

loos; schelm; leugenachtig; boosdoener;

losbol; leugenaar; echtbreker, hoereerder.

y

\3, zich roemend; pochend; voortreffelijk;

kostbaar.

y

O, te paard rijdend; ruiter; ^^Ui),

J y

u-y
Persië.
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/ ^X^ s\^ i
/>^r*, persisch; persische,

C«J S^-^' onderscheidend; onderkennend.

37t} XKK5

')
y

cXw\.3 bedorven; slecht; ondeugend; bedorven

Z'
enz.; deugnieL

y

(^^^cLcy li , bedorven; slecht (ook moreel);

goddeloos; bedorven enz,; deugniet.
y

Ka^vJ, overvloedig voortreffelijk; lulmun'

^enrf, voorn, in wetenschap; over-

vloedige enz,, overvloed; rijkdommen,

<^L|^I:?V?> naam der dochter van Moeftammad

/
en rrottw van 'AH,

y

k£i\j> handelende; doende; makende; han-

delende enz,; in de gramm. agens,

subject der handeling; participium activum;

activum; pi. arbeiders; werklieden.

cJ^^Vi^ — fera. van hel voorgaande —

J'
)\s faler— port. valer—

,

.
deugen; waarde

/

/ /

voorts: publieke hoer.

AJi\h» gebrek; behoefte; maal; keer; reis;

vlaag; aanval van ziekte,

j\.i en JÜyVoorteeken, enz. een goede; z. faal.

ff^-J V? . verlamming van de helft van het

^^ lichaam.

y c y

KA^\jSi\jL-i en Jw^lijTj, de tutkomst

nu is (was); summa sum-

marum; in één woord.

hebben; gelden; ivaard zijn.

y

c

/.tli of ^y^'^> zwak; verzwakt; afgeleefd

'^
[van oude lieden]; broos; vergankelijk;

voorbijgaande,

y

L, JÛ O > voortl effelijk ; uitmuntend ; voor-

treffelijke enz,; beste van iets; puik,

(Ly

VXi ? veroverend; zegepralend; wetend alle

zwarigheden te boven te komen; de

deuren der barmhartigheid openend en edel-

moedig vergevend; de verharde harten voor

de waarheid openend; ^\jji]] , de veroverende

enz., d. i. God; -.IüS)j<ac, z. onder ó^xc,

I yy

(^^Ia3 pl^iï*- van i^yü.

^^

f^^Jii, openen; veroveren van sene stad; helpen;

C w ^ l
'

^^ met plur. ^ui en cijU^yü, opening;

begin; verovering eener stad; overwinning;

hulp; 2^. 7iaam van den klinker— , oveneen-

komende met onze a of e; klankteeken —~

zelf,

y Qy

cy

jOC3> twijnen; tweernen; slaan van touw,

y

/JCi pluï*- van iJu5,

^-JLXi? beproeving, d. i. a//e5, waardoor

de mensch beproefd en in verzoeking
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gebracht wordl; verzoeking; verleiding; dwa-

ling; misslag; straf; kwelling; ongeluk;

tweedracht; opschudding; opstand; schand-

daad; onteerende daad; misdaad; boosheid;

snoodheid; trouweloosheid; in*t mal. ook nog,

en wel voorn, laster; kwaadsprekendheid.

^^JLi plur. van ^.

LHJVï^ ^-X-3 plur. van ^^*

\ i^.,X-5* ^^^l; loomheid; zwakheid \na eene

inspanning] ; afmatting,

I c /

/ C ^Jv«3^ uitspraak door een rechtsgeleerde,

voorn, door den moefti; in 't mal.

ook nog: uitspraak of meening van een* heili-

gen, geleerden of door zijn geluk (tcëw^ah)

bekenden persoon; nuttige, heilzame leering;

goede raad; levensregel.

yJSXi plur. van ^^U.

. ^ ywsn ^. onvoorzien; onverwacht,

c y

yS^i y eer^^e licht van den dageraad; morgen-

schemering.

<Xm) yS^^ fahrasah, verb. van ^^.

c /

\QJS^^ 9 nauwkeurig onderzoek; navor-

sching; nasporing; opsporing.

^ y

\(XJi losprijs.

^ y y

^ ) cX-^ 9 loskooping.

LiXJcXi fldalg-o— port. fidalgo— , crfe/.

man.

y c

Aj^iXif losgeld^ inz. wegens het niet houden

'^der vasten, welk losgeld de volgende

vasten voldaan wordt, door gedurende de

geheele vasten alle dagen eene moedd tarwe

of rijst aan de armen te verstrekken.

y ^

L **J 1 ^, zeer aangenaam zoet water; de

Euphraat.

y y !>

..jVj) ^3, dual. van ci^ly; ^jUlyJ), de

Euphraal en de Tiger.

y

(3 ) y^ plur. van JJ.

y y

/ j^t>) y plur. van (^^^/^

y y

^</^) ^> gelaatkunde; scherpzinnigheid.

yy
^psM) J plur. van -i^^j».

(j ^

ur. van (^y.

y

VC-) Si en LLjy plur. van Jc^ .

<-';:^
/ /

y5,>) ^ , Z. ^^ J ; aandeel; Hlmoe fara-

jidl, de wetenschap, handelende

over het verdeden van erfenissen.

y

'Ji
, talrijkheid; vermeerdering; menigte;

overvloed.
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cy

^3, splijtïng; van een splijting; doorklie-

^-^ ving; spleet; kloof; met plur. -j-^y?

schaamdeelen, manlijke of vrouwelijke,

vódr of achter; mal.: vrouwelijke schede.

y y

G^
3, vrolijkheid; blijdschap; vreugde.

^^ ^, vrolijk; blijde,

<^.J^ ^5 en ^s>^ji, vrolijkheid; blijdschap;

vreugde; fooi; voor het brengen eener

goede boodschap,

c y

(^ ^, eenheid; een; individue; persoon.:>j.

(3 ^3 fardoe — port. fardo — pakket, pak;

last, vracht,

^)^ ^, eenig; alleen; afzonderlijk.(j)<3y.

o y o

( l^ ^^ ^-^ ' ^^^^ waarin verschillende

planten zijn; plantentuin; boom-

gaard; wijngaard; paradijs; woning der

gelukzaligen,

/ jgsi ^3 forsa — port. forza — . kracht.

y cy
^ Of^O • c ^

(JJ>vW *i fereskoe

frisch; koel; versch,

/ -AU ^ >
persisch; persische.

port. fresea —

,

/ c

ö wO ^-i' ^oerbezie; moerbezieboom; roode

y
moerbezie.

cy

. yQ J^9 bepalen; instellen; gebieden [van

God]; geven van een, voorn, bij de

wet bepaald iets; met plur. ^^Ui, god*

delijke instelling; goddelijk gebod; gods-

dienstplicht; noodzakelijke verplichting; met

plur. (j^jy» wa/ volgens de wet gegeven

moet worden; bepaald gedeelte eener erfenis,

voorn, wat aan zekere bloedverwanten toe-

gekend is; wedde; soldij; ^^•aSIJa) of

fjojS^)^d, zekere bloedverwanten, aan welke

een bepaald gedeelte eener erfenis toege-

kend is.

cy
o ^, tak van een' boom; telg; afstamme-

^-^ ling; afgeleide en speciale teleurstelling

of wetenschap, in tegenoverstelling van eene

grondleerstelling of wetenschap (a§l); uit-

werking; voortbrengsel.

K^ %5 > jong van een hyqena,

y o

,.4 é^ 43, Pharao.

y
cy

C ^ ^, scheiding; onderscheiding

C^**3 en jy, plur. van j^li.

y cy

\jf ^, scheiding; onderscheiding; elk wet'

boek, doch alleen va/i volken, die

eene geopenbaarde religie hebben, zooals

de vijf boeken van Moses, het evangelie,
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eri iuz. de koran, omdat zij het ware van

het valsche onderscheiden.

•

cX3 ^ , scheiding.

i*i ^ ) ) c ^ o c

3^, sci

<)J^, z. iüi^^AAjiwt

/.jV/C ^ firman, pers., tere?/; /a^/; gebod

van. God: i^6i?e/; /a^/; gebod; ge-

zegde; woord; befirnian, bevelen; last ge-

ven; gebieden; zeggen.

t*\ ^ y bakoven.

y /

c5)^

^^J ^, nachtmerrie.

f )^^::^:X> ^3 ferantjis, fransch; örang f.,

franschman,

/^\JCai^>o ^iferang^istan, (spreekt f^rang-

gistan) — pers. farangis-

lan — land der franken y d. i. Europa,

met uitzondering van Turkije.

tyOê^^i plur. van ^y.

Oj >i Plw»* van ^.

C*.^ #) \^ f
^^^'' bevreesd; angstig; beschroomd,

. wws^ ^i > Phariziëer, .

• '^ -^

iX/k^ y3 y instelling
j
gebod [van God]; vast-

^ gesteld aandeel.

43www3> bedorvenheid; slechtheid.

ia^^i^Lwg^ plur. van LULj.i.

\,^^^i foesta — port. fusta —, soort van

vaartuig.

\^2y^^j^i festa— port. festa —
, feest; partij.

/.ivXw»? fistaii, pers., vrouwenrok; japon.

4aXma.5 fastïjoe — port. fastio — , tval-

ging; tegenzin.

y y

J

^\^xjj^3 . verbreken van eene overeenkomst,

^^ in 't mal. voorn, van het huwelijk,

door een daartoe hevoegd persoon, op daar-

toe gedaan aanzoek van de vrouw; scheiding

op die wijze.

y c y

/CcXa)^ plur. van cV^li.

c y

j^^i , openlegging van iets verborgens; uit-

legging; verklaring,

y ^ y

j^Vl^v^^ en Llti^aJ, kamp van veel katoenen

tenten; plaats, waar de bevolking

eener landstreek samenkomt; naam eener stad

in Egypte, het zoogenaamde oud-Caïro.

yyy
^-Üaw.5 plur. van ^li.

5> y

C^^ 4#w»5» f^^l afwijken van de goddelijke

geboden; het goddeloos zijn; het

slecht zijn; het zich overgeven aan vlee-

schelijke ongeregeldheden.
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/j kA^3 fasöèiia— pers. fas (Bn— ^betoove-

ring; bezwerimj, bekoring; bedrog;

misleiding,

y

ivj, zwak; zonder energie.

e^
UI y

ui ) u)

^i, ^j^ eu ^j^, steen van een* ring;

oogappel; gewricht; pitje van een' bol

knoflook; afzonderlijk gedeelte van Iets.

--^v.A^i 1. plur. van p^ of van ^^.

IL, plur. van tea^.

A«i^VA<^3, welsprekendheid, bestaande in

rijkdom van woorden en duidelijk-

heid van stijl,

y y

)\j*03 plur. van l^^^.

e-
c /

t^K^i en pu^i, duidelijk en welsprekend

^^ (van een' persoon of eene redevoering).

^ :>

^j^i plur. van >A^i of van ^^'i,

c

,^isj^3, helder (van den dag); heldere dag;

paschen, ,

^L-S^V«/^5 plur. van ^wai of van ^^.

K^^3> ontleding; afwijking; ontbinding;

scheiding; — insnijding; onderscheid;

onderscheiding; afzonderlijk gedeelte van

iets; afdeeling; hoofdstuk; artikel; para-

graaf; met plur. Jj-ai, jaargetijde; iBal;

afzonderlijke zaak; afzonderlijk geval.

r> !>

O 4A03 plur. van ^i.

/

•\A^3, Z. ^wa3.

<^2^Aj^i^ lem. vau het voorgaande.

y y

^-Aa^Jj familie van ee^i man; naaste ver-

wanten in een stam; kleine stam, -

y yy
^ ^N^ VjLr>^ , smaad; schande,

iV^di pi) v>-a? plur. van ^^ouö3 .

van iXs^juai.A«>U^i plur.

c /

f^/^i , het beschaamd maken van iemand,

^^ rfoor het openbaar maken van zijn

verkeerde handelingen; smaden; smading,

o y

jvA^i ) overvloeiing; overschrijding; overtref-

fing; met plur. J^-öi, overmaat; wihst;

uilm untendheid , voortreffelijkheid ; deugd;

gift; goede daad, weldaad; gemeenschap^

pelijke openlijke gebeden.

c y • <

)
y<ii L plur. van J^fli.

II., de maat te boven gaand; te veel;

overdadig.
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^ !>

/J %^ ^ ' ^^^A bemoeiend mei zaken , die

^
iemand niets aangaan; aanmati-

gend; verwaand; zich bemoeiende enz,,

bemoeial.

y
A »%rv j.jL/^^ . schande, oneer.

y

/ V^ i^/^ ^ > voortreffelijk; onderscheiden.

y
** 'f •<*

J: AxjLy^^ . overmaat; overvloed; alles, waar-

door men boven anderen uitmunt;

weldaad; gunst; voortreffelijkheid; tveteu'

schap; kunst.

^ s Vv^^ en &Jyiai, verstand, schranderheid.

yv^3> ongedeesemd deeg ; ongedeesemd brood;

wat in overhaasting gemaakt ofgedaan is.

o

>i, het breken der vaste; ontnuchtering;

^kiH, het feest, volgende op de vaste

van de fnaand Ramadlan.

g ^33, aalmoes, te geven op den dag der

ontnuchtering, d. i. het feest na afloop

der groote vasten, genaamd alfitr.

/iJö3> verstandig; schrander.

..jJaJ plur. van ^^*
y

/fisii plur- van iciki.

/o
JlI Vï % , verstand; schranderheid.

y
!> y

4 iLöi 9 alles, waarmede men de vaste breekt;

ontbijt.

3 y

/.j %jÓ^ > verstandig, schrander.

y ^ ;>

^^ %r^^ en ^xjlki, verstand, schranderheid.

y

/i^aIi^, verstandig, schrander.

y
yy

\ Vjt3 > handeling; goede handeling; edelmoe-

digheid.

j\jti plur. van jli.

Vjti, beweging; handeling.

c

Vx3> daad; werk; in de gramni. verbum.

y
X x' x*

dliXjL5 I-^ daad, werk.

II., plur. van elcU.

.^\,jtH?. tverkelijk; dadelijk, in de gramni.

*• ^ ^verbum; betreffend; van het verbum

(J^) afgeleid; werkelijke enz.; van het

verbum afgeleid woord.

y yy
i ^3\jÓ V^y^r. van^^.

!> o y

jy^5, algemeene naam der vorsten van

China; chineesch porselein.

yy
^^O^ J

iXfi^ . de rugwervelen ; j[fiji\)^ó,\m?in\ van

Moehammads zwaard, dat later op

'Alï overging (z. doelpakar).

y y

25 \VJÜ? nom. unit. van het voorgaande.
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Ji^ y hel arm zijuj zoodat men slechts voor

dringende behoeften genoeg heeft; armoede

in dien graad; met \\\xv,jfi,zorg, kommer;

droefheid,

) *fl-5 plui\ van .Aib.

^2J1^ f (alleen; slechts,

c/

>xi-? I'? e» (^^ g^roo/e vlugheid; blijdschap,

IL, van eene bezigheid of aangelegenheid

gewicht, belangrijkheid,

i ^i^ plur. van Jb .

c

<\Ü3, kennis; wetenschap; voorn, rechts- en

godgeleerdheid; z. onder Uc.

\j2iL5 plur. van <xjüü.

^..>C/v?' ^^^^ denkend; sterk peinzend,

-i.......
<^iAg^\5 plur. van f^yJS,

/

/f
.4^\5 , onbepaald iemand; dinges; mal. verh.u

foelan; z. anoe.

//
oogen

J,^/jij, arm; arme, rf/c alleen voor dringende

behoefte genoeg heeft; bedelmonnik,

behoorende tot zekere godsdienstige orde;

mal, ook pron. pers. van den 1" persoon

(vooral bij schrijvers of dichters, T.).

^aJ^9 rechtsgeleerde; godgeleerde,

c

vloeit. — pi., traanoogen,

/ W^-A-5 » ^^^^h geld; geld; munt

^ /
S\^ en y^J, overdenking ; gedachte; oplet'

lende overweging; overpeinzing; mal. ook

nog: denken; peinzen; verb. pïkir; fikï-

ran, denking; overlegging; gedachte.

i> /

t 4^0^ ^^^^ denkend, sterk peinzend.

^y^^ , kleine rivier; water, dat uit de

/ k^Jj> armoede, behoeftigheid,

!> c y

/.t ^x2M^X^y e/i^^^^ ^" ij^h^* Palestina,

/ / o

^iJl/j^ji^Xi ,
(uit het gr.), philosophie,

uw y c y

f -,AxVi^-^ '
philosophisch.

C^ %mnA3 ^ L-jyJlA5 en u-j^/Jui , philosooph,

o

XsLaS en l)^? peper.

l ilA^, bergkloof; ravijn; kloof; spleet; een

gedeelte van iets dat gespleten is,

yy
i ^

y

>\3. meer opgezwollen en rond gedeelte

van iets; bol; hemelgewelf; firma-

ment; cS^)Ac of, met mal. constructie,

'ilmoe falak, sterrekunde.
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C P

Ci>A-5 I.> vaartuig; schip; ons feloeh,

II. en Ci^ii, plur. van C-Ai.

/ Jwa ^AJ plur. van ^^^ .

yy
<KmSlKK3 , ongeluh, onheil; iets wonderbaars;

y

o y y
wanschepsel, monster.

/*>^4^ (smsf. van cJ en ^)^ ew wie.

w y

/^>i> ^oorl, species; klasse^ kategorie.

^ yy

(_x5, verdtvijning; toestatid van een mensch
,

waarin hij geheel en al verzonken is in

de beschouwing van Gods grootheid en niets

van de zichtbare, noch van de onzichtbare

wereld af weet; mal. ook nog: verdwijnend;

vergankelijk (van daar hun pana); fanaoe'I

fana^, de toestand fana in den hoogsten

graad; dari pada n^g^rï jang fana'

kepada n^g^rï jang baka', van het ver-

gankelijke naar het onvergankelijke gewest,

y^AM^J^i fantasma — part. fantasma —
phantoom; spook.

C^cXo en ^>jui, herberg, voorn, eene

openlijke, waarin de reizende koop-

lieden met hunne goederen enz. huisvesten;

mal. po n do V: tijdelijke woning; hut:

schilderhuis,

yy

^iLJs3f ^^^ '^ijk zijn; het zich vetrijken -^:

aangename geur die zich verspreidt; goede

naam; edelmoedigheid. ---' z. mm. •

v3La3» z. onder taam.

//

C„i>JLs? hooiwezel; bun zing.

py

/j^aJ pJur. van ^h.

y

ci en ^AÜ, zich verrijkt hebbend.

y y

^2w>)*.^ plur. van <l^ïU.

SS^i of, in de plaats daarvan, J)y, gemoed:

hart (als zetel van moed, hartstochten

enz.).

y !)

an ^^M»L/^j1>^
plur. V

y y

L^y^ plur. van j;li.

y y

(\j>S fh plur. van ü^ioli.

c ^

L ** J ^i, overgang, voorbijgang; tijdsverloop;

de dood.

cy

\ 4.3 1 opborreling: opstuiving: drift, haast.

c y/TL ^ ^3 1-1 overtreffen in iets; .... in aan-

zien; tofew; over [van plaats, lijd,

lichaam, getal en graad]; ^jy, boven; over.

IL, boven; bovenst gedeelte.

y y !>

^\i%3 plur. van c>^.'^i.

.

J
aJ plur. van JÜ.

c 5>5>
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2S 4,3, dk aromatisch ding, waarvan reukwerk

of zalven bereid worden; oneigenaardig-

heid eener zaak ; de Mal. gebruiken den

plur. ^)^] (z. onder bendïka) met plnr.

^)^) en ^[^) , mond.

/^ \V^i plur. van ^^y.

c

/ SM >—fi3 en Law^, index; register; blad-^

wijzer; z. fahrasah

//

>^.5 en ^, hegrijpen; beseffen; verstaan;

met plur. ^^^i, begrip; besef; verstand;

kennis.

>^ en >A^, verstandig, schrander, licht

bevattelijk.

!> P

A^^ plur. van ^i,

/—3? ïw (plaats en tijd); in zake van.

y

-^/-hJj schaduw van een lichaam bij zonne-

schijn; buit, goederen of tribuut toeval-

lende aan de Moehammedanen, overv^innaars

der ongeloovigen.

^j^A/j fita == pïta.

j
V

Ikjs3 fetor, z. petor.

c\o Meröê — port. vidro — glas.

c !>

JJ>j^;3,
pers., overwinnend, zegerijk, •

/

c^j^
.aJ, Z. Xjj)^A3.

/ ^
«

/.wAO ) #\ ^-A-?? pers., kostbare steen, door

'^het zien waarvan in den mor-

genstond de oogen zouden versterkt worden.

^3 5 ^'^^ ^^
tiJ^J^'

turkoois,

. Lv-J , zwak, onmachtig; dik, lijvig, vet,

Aa.?, olifant,

V
//

<Xaa3 plur. van Jai.

y 5) c/

A«J (lAa^? <^^^^ middagslaapje houden; mid-

dagslaapje.

!)!>

^ ^a3 plur. van ^^.

J^^ plur. van Jji,

•-^:^]^:!^^-

C ?, de letter pa (U), 32^ of 4^ additionele,

letter van hel maleisch alphabet, van het

verminkte Marsdenscbe alphabet de 24% in

phonelische waarde gelijk aan de ned. p.

De mal. schrijven haar^ omdat zij v-i (f)

# als p. uitspreken en dus geen onderscheid
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er lusschen de cJ maken, de eerste evenals

de laatste, met slechts één diacritisch punt

(in handschriften op de West-kust van

Sumatra is deze letter zelfs onbekend, en

de bekende Abdoellah zegt in zijne levens-

beschrijving, dat hij raar opkeek van de

vele pruntjes, waarvan door Europeanen

gedrukte Mal. boeken waren voorzien, T.).

(^ 3 pe, praefix.

vjj I. pa, naam der letter uJ.

* II. — verk. van bapa — batav. (jav.),

vader,— [B.].

s

VJJ pd en, minder goed, ^ (paV)? gemeen-

zaam voor Ub.

L^^ ^\j paberik — verb. ned. — fabriek»

^ LH-?^ patoe (weinig gebruikt) batav.,

schaamdeeL — [B.].

i;fjVJ I. pati en patih (in hik. en poëzie) —
skr. pati (patih) —, heer; meester;

eigenaar,

II., fijne bestanddeel van iets; wat door

uitpersing y afkoking; verdamping enz. ver-

kregen wordt y zooals bv. de kokosmelk uit de

kokosnoot (voorn, door eene eerste persing),

de sulphas quininae uit den kinabast enz.;

extract; essens; quintessens; van daar, van

meelhoudende zelfstandigheden zetmeel

{,^^yo\i^ ïi^en spelling van patoe t (T.). #

^^2>0 v3 patoet, behoorlijk , betamelijk, wel-

voegelijk; voegzaam; passend; overeen-

komstig; doelmatig; berpdtctan dengng-an,

overeenstemmen met,

y^yjs patar, grove hotitvijL

iLjVi I- patoeiig, lichamelijk beeld; pop;

afgodsbeeld; standbeeld; p. tjampak-

gölek, mannetje dat men nedergooit en dat

altijd weder rechtop staat.

* IL, batav. uit 't bal, door verscheiden

lieden bijeengebracht geld om iels te onder-

nemen of te kunnen koopen.— [T.] ; iets voor

gezamenlijke rekening nemen of uitgeven.—

jkJS\i pating, houten pen, die ergens in

geslagen wordt, om er iets aan op te

hangen; memating, beslaan met houten

pennen, spijkers of dergelijke, om er iels aan

op te hangen, bv. een* muur met spijkers,

om er schilderijen aan op te hangen; inz.

van dikke hoornen beslaan van afstand tot

afstand met houten pennen, om ze beklimbaar

te maken. De pennen worden op tweederlei

wijze ingeslagen: 1°, de eene boven de andere

en al de einden door een' dikken rotting

of iels dergelijks, tOêlang óëlar genoemd,

met elkander verbonden, waardoor een

ladder ontstaat; 51^. zigzagsge>vijs en zonder

eenig verband onder elkander.
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\, mematok, van dieren met het

vooruitstekend gedeelte van den kop

slaan; pikken; van levenlooze voorwerpen

met het bovenst gedeelte nederslaan, zooals

bv. de haan van een gew^eer; van dieren

slaande bijten, zooals bv. slangen.

^i30 v3 I. patik, aderlaten,

II., slaaf; knecht; dienaar; onderdaan. Men

gebruikt dit woord ook in de vernederende

spreekwijze, om het pron. eerste pers. uit

te drukken. In het voormalig rijk Djohor

mocht het eigenlijk alleen tegenover den

regeerenden vorst, den T^ngkoe b^sar en

den Radja möêdQL gebruikt worden, door

slaven echter tegen eiken vorstelijken per-

soon; patik itoe (of, bij smtr. pa t ik toe),

die patik (van u), 3® persoon.

III., batav. (bal), de scherpe hoorn of

stekel van sommige visschen, waarvan een

por gevaarlijk is.— [T.].

-^Liis-ïlj patek, batav. (uit 't jav., T.),

eene huidziekte, bestaande in vlek-

ken.— [K].

' (^&'' e/^' ''••) Patikkan, staar

(oogziekte).

patoel (weinig gebr.), batav., soort

van mand. — [B.].

I. patil,: tj^tai II.

II., batav. (jav.), voelhoorn, — [B.],

MAL.'NEDERL. WOOBDENBOEK. DEEL II.

^\j patam, randbelegsel (ook van verf);

^ kantbeslag, zooals bv. aan koffers; pas-

sement; mematamken, als een beslag op

iets bevestigen, zooals bv. een hoofdversiersel

op het voorhoofd.

/ovJ patin, naam van een* grooten, vetten

zoetwater'Visch.

^ èSvJj pato, batav., naast pat oeng.— [B.].

I. patah, z. doepatah.

*II., patah patji, w. sum., beslag van

een wandelstok of knods. — [N.].

III. patah, van harde, voorn, betrekkelijk

lange en dunne voorwerpen doorgebroken;

geknakt, voorn, in tweeën of op ëéne plaats,

en het voorwerp alleen beschouwd als

lichaam en niet met betrekking tot zijne

bruikbaarheid (vgl. p^ttjah; in patah

ligt niet het denkbeeld eener opheffing van

alle verband, zooals in ^^io^^)\ plaats, waar

iets doorgebroken enz. is; breuk; knak;

stuk van een doorgebroken enz. geheel;

afgebroken stuk; brokstuk; fragment; af-

gebroken (afzonderlijke) gedeelte van een

gezegde, d. i. een woord, gesproken of

geschreven, of ook eene spreuk. In de

laatste bet. is het een classificerend woord,

vergezellende het telwoord, dat een aantal

woorden uitdrukt; p. majang, van hoofd

haar golvend; p. arang {doorgebroken zijn

^ als eene houtskool)^ onherstelbaar (wordt

85
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inz. gezegd van een ontbonden huwelijk,

dat niet weder kan aangeknoopt, of van

twee gescheiden echtgenooten die geen

nieuw huwelijk mogen aangaan); p. lïdah

{de long is gebroken), tot zwijgen gebracht;

luematahken , doorgebroken enz. doen zijn

of maken; eene stelling, een bewijs en

dergelijke krachteloos maken; ontzenuwen;

de tong van iemand tot zwijgen brengen:

pematah, wat een ongeval voorkomt, als

het ware breekt, bv. een goede raad; wiens

raadgevingen eene goede uitkom st hebben;

p. töêlang, naam eenër plant— euphorbia

tirucalli— ;p. k^möêdi, naameenerplant—-

emilia sonchifolia — z. bw. ^lUfll^M.

<Kj\j I. pateh (en pate) ~ skr. patih—,

titel op Java voor eene soort van

assistent (in bik, en poëzie).

IL, volgzaam; luisterend; orang p., een

volgzaam man; een geschikt man; k^mcëdi

p., een roer, dat goed luistert.

^ s V\j5 patej , w. sum., vast zitten : kleven.~
••

[N.].

^/oAj> pateinajanjf, batav., — ramboet-

i\ja patenianjang:, hij heeft krul-

haar, ik^lnja mèmang— van nature.—

[H.]; z. onder patah.— [T.].

mJ>Lxi\j>^ z. onder tapêkong.

Vah.\J, z. pa dj ar IL

^ l^ L padjar, verb. van •s^^. — padjar

tsidik, de waktoe tsoeboe(h). —
[N..].

IL, ook wel pa dj ah, w. sum., kroost;

kinderen (gewoonlijk l^^U, T.). — [N.].

t^
ó^ Vi L padjak, soort van horde, om

er visch op uit te spreiden.

IL, landrente; pacht; pachtschat; niema-

djak, verpachten (jav. padj^g, T.).

IIL, z. onder padjar IL

Vi padjem, w. sum., iets verliezen;

kwijtraken. — [N.].

\jj, memadjan, zich blootstellen aan

den voortdure7iden invloed van iets,

bv. van den regen, de zon, van een w^erk,

dat men verricht; aan den voorldurenden

invloed van iets blootgesteld laten; ongeborgen

laten; laten liggen; laten slaan; nieniadjan-

ken, aan den voortdurenden invloed van iets

blootstellen, bv. een* ketel aan den invloed

van het vuur; töêkang masak b^rpadjan

di dapoer.

Jtr^^VjJ, meinadjoh, gulzig eten; eten {\[\\g.);

vreten in dien zin (jav. van Banton

en Lamp. padjoeh; 't jav. handwoordenboek

geeft madjoeh als kawi op, T.); padjoh

dan tjaroe, builen gemeen gulzig zijn.

\j, mematjoe , op iets springen en er

w sehrijdelings op gaan zitten, zooals bv.

op een paard.
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¥: r^^\S, patji-3, batav. uil 't soend., zeker

^ geneeskruid. — [B.].

^>^^^^ V^ patjat, naam eener soort van kleine

bloedzuigers, die in de bosschen

leven en voor de reizigers zeer lastig zijn

(z. atjih); p. k^nnjang (als een verzadigde

bloedzuiger), aan beide einden dun en in U

midden dik.

.\Jj patjar(jav., T.): ïnai; p. belanda,

myrL

t,, ar^vJ I.? mematjak, kleine stukken

vleesch steken aan een spitje, om

daarna zouder kruiden boven het vuur

geroost te worden; een vaartuig op stapel

zetten; scèrat patjak peralioe, schriftelijke

vergunning, om een vaartuig te bouwen;

zeebrief. *

IL patjak, ervaren in iets; bedreven; ge-

oefend. — z. pandai.

/ KJS^vJj patjal, slaaf of dienaar van een*

slaaf; in de boftaal, sprekende tol een

vorst ter aanwijzing van een* derden persoon,

die ook tot den spreker in eene onderge-

schikte betrekking staat, de onmondige

kinderen of verwanten van den spreker

daaronder begrepen. Zijn de kinderen enz.

mondig, dan duidt de spreker, als hij tot

den fatsoenlijken stand behoort, deze beter

door patik aan; verkeerdelijk wordt het

gebruikt, ter aanduiding van den eersten

persoon; patjal noemt men ook lederen

visch, die zoo groot is geworden, dat hij

een' mensch kan verslinden; p. k^rïtjal,

in de hoftaal, tot een' vorst sprekende

ondergeschikten van alle soorten.

j V*""^ V ^ I., nieniatjol, uitdrukken, bv. den

prop van eene bloedzweer.

II. patjol, batav. (uit 't jav., T.), soort

houweel of spade; den grond bewerken met

een p.; omspitten, — [B.].

^ Ar^Vi patjali, w. sum., over vertellen;

over babbelen, — [N.]; uitspraak

van pettjah, dat ook uitlekken van een

geheim beteekent (T.).

/ -ÏSfcO I- patjai, gepulveriseerde specerijen,

die men op het doodkleed (kafan)

strooit, waarin een lijk zal gewikkeld

worden.

^11., w. sum., ^è'AeWew, voornamelijk op

de voorouders; kwaiiswijs. -^ [JÜ,],
•

c>v-J I. pada — skr. pada, voet — dcêli

s^rï p. (het stof der doorluchtige voeten)

uitdrukking ter aanduiding van den vorst.

IL, voldoende: toereikend; genoegzaam;

niemada, voldoen.

(^\^, nieniadoe, twee of meer deelen, die tot

een geheel moeten samengevoegd worden,

tegen elkander houden inz,, samenstellen

uit meer dingen, vermengen kruiden, verf-

stoffen, metalen, enz.; dipado^ dahc^Ioe,

baharoe dik^nnak^n, eerst zien of het

past, en dan pas vastmaken,

2^* .
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f>Xi padi, naam der plant, die de rijst

voortbrengt; rijst in de bolsier, hetzij

met of zonder den stengel; ongeholsterd

zaadkorrel in *t alg.; attributief woord,

aanduidende de kleinheid of fijnheid van

sommige dingen in hun soort; p. kahwah,

koffie in de holsier; (ëbi p., de kleine oehi's,

in vergelijking met de groote. — ^ 'ilraoe

padi, z. onder Ac,

L** jaVj. memadat, met geweld douwen in

iets; stoppen in iets; stuwen in iets,

bv. huisraad in een vertrek. — ^padet,

batav. (jav.), ingestuwd; memadetin, stu-

wen, vast inpakken. — [T.].

\43vJï paderi en paderi — port. padre

(vader)— christelijk geestelijke; chris-

telijk priester (bij vergissing op de bekende

padri's vjan Sumatra door den Europeaan

toegepast; z. onder pöêtih, T.).

J$waw4>v3 padsjah — pers. ^UjIj — titel

voor een monarch.

0(3w padang, vlakte; plein; open veld; i^.

^" t^köêkoer (vlakte voor tortelduiven),

verwoeste plaats; memadan^, van den wind

standvastig naar ééne richting waaien, zooals

bv. in de mousson. — ^ padan^ ffoeron

tandas, w. sum., onvruchlbaar heidevlak-

te.-[R].

L *iiS\3 padok, bij sommige spelen plaats

waar men gaat staan, om te werpen,

te schieten enz.; mensuur^

LLj ó\^ padoeka en padcèka — skr. pa-

do e k a (^schoeisel)— kan voor de titels

van alle personen van vorstelijke afkomst

geplaatst worden; wanneer, dit hangt af van

de onderlinge verhouding van den 1", 2" en

3" persoon. Men gebruikt het van en tot

een persoon (jegens een vorstelijk persoon is

het de 2^^ persoon, als men van dien persoon

een verwante noemt; bv. AiJ) CSó\3, U, MJs

jongere zuster, T.); p. s^rT Soeltan (het

schoeisel van des Soeltans doorluchtigheid),

uitdrukking ter aanduiding van den Soeltan

zelve. Ook de T^ngkoe besar en de Radja

mcëda mogen padoeka serï vóór hunne

titels gebruiken; s^rï p. Soeltan, rfe door-

luchtigheid van des Soeltans schoeisel— als

hiervoren; p. t^ngkoe ieugx^dih, het schoei-

sel van Tengkoe fengngah,

^\j I. padam (verbastering van 't skr.

padma, vgl. padmaraga, T.), hy-

acinth, een edelgesteente, veelal vuurkleurig;

m era h p., vuurrood.

II., niet meer branden; niet meer schijnend;

uitgedoofd; uitgegaan; gebluscht; gelescht;

verdoofd; gestild; tot bedaren gekomen; be-

daard; memadam (k^n, T.), uitdooven enz^

/jOw I. padan, passend; voegzaam; voe-

gelijk; overeenkomstig; evenredig; in

evenredigheid.

IL, w. sum., overleg; overeenkomst; p^r-

padóe (?) padan, m overleg treden.— [N.].

r
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f|(3w^ lajar padau» stormzeil.

ti(y<J Iv meinadah, zeggen (meniadahken:

iets iemand mededeelen, T.).

II. padall, voorleeken; voorbediüding (bat.

poda, T.).

iO I. para, zolder, zoldering, stuk eener

zoldering van rasterwerk boven den haard,

tot berging van kookgereedschappen, eetwa-

ren enz.; stelling van twee rijen latten met eene

zoldering van rasterwerk, waarlangs men

rankende gewassen, bv. pompoenen, wijn-

stokken en dergelijke laat groeien; arang p.,

z. arang; para-S, vrijstaande stelling, om

er het een of ander op te zetten, bv. bor-

den, of om er visch of iets anders op te

droogen; p. böêwang, in de bouwk. soort

van horizontaal uitstekend en schildsgewijs

overdekt zolderingetje, even onder het einde

van de nok van een gewoon maleisch dak;

p. la boe, stelling als hierboven beschreven

mor eene pompoen, en van daar: zoldering

over eene geheele ruimte, niet over een ge-

deelte daarvan. — *para-3,' bataV., droog

stelling van bamboe; rak; stut. — [B.].

IL, z. p^r.

yj pari, naam Van een' zout- en zoetvva-

ter-visch, rog; bintang p., z. onder töhok

II. — pari-2 {ivat op een' rog gelijkt), krans

van rotting of iets dergelijks.

-K- ) \vJ5 para, w. sum., een tuin.— [N.] ; lees

)j\i (T.).

i\jj, paroe-2, long; longkleurig; paars. —
^peparoe, batav., als longen; ingewan-

den.— [B.].

ZJ y^ I. paroet (jav. paroed, T.),rasp;

raspen; lidteeken.

^ II., w. sum., de snavel van een vogel.—
[N.]; z. paroh II. (T.).

dJ Sw I. parit, dreggen; saoeh pemarit,^'
dreg.

IL, gracht, sloot; kanaal; waterleiding;

parit emas, goudwasscherij in waterlei'

dingen.

^ i V-J, z. paroet I.

/ jg^ io paras, van vlakten van uitsteeksels

ontdaan; geschoren in 't alg.; glad,

effen, besneden in dien zin; van naast-elkan-

der staande of gehouden lichamen eene effene

vlakte vormend; het eene niet uitstekend

boven het andere; even lang uitstekend;

vlakte met die hoed., speciaal de vlakte van

het aangezicht; aangezicht zelf; memaras,

van uitsteeksels ontdoen; glad maken; effen

maken; even lang uitstekend maken; even

lang afsnijden, besnijden m dien zin.

C Xi L parang;, kort en zwaar snijdend

werktuig, tusschen sabel en me^, om te

kappen of te houwen; kapmes; heep; houwer;

naam van een' boom, ook parang-S, waarvan

planken gemaakt worden; memarang en

marang, kappen, houwen [met een sabelachtig
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wapen]; iets geschrevens enz. doorhalen,

doorschrappen; immiïgVin en paran^-^, naam

eener langwerpige verzwering in den nek,

die veel heeft van een* wond door een'

sabelhouw; paraiig'-S {wal op een parang

gelijkt), naam van een' eetbaren zoutivater'

visch van eene sabelachtige gedaante; naam

van een' boom; = parangan.

*II., batav. (jav.), kembaii^ parang-,

zekere sponsachtige (?) uitslag op de huid.—
[T.]; een huidziekte; breede zweeren» — [B.].

C Xi I. paroeng, soort van keris.

\h, balav., vol van water in eene rivier.—
[B.].

C
,

J^ \\^, meniarap, met de vuist slaan,

evenals met een' hamer; pemarap,

onderst gedeelte van de vuist; buitenkant van

de hand,

L^ k\j I. parak, naam van een boom; (jav.

par^k, T.) nabij.

II,, verb. van jJ.

^ C^*i iVi paroel^, waatzuchtig. — [G.]; vgl.

k?maroe|^ (T.).

LLS \ vJj? pörak-parik, op verschillende wijze

van of uit elkander, zooals bv. een

verslagen leger.

\Jj param, geneeskundig smeersel, —
z. p^par^m (T.).

\i I. paran, w. suni., dwarsribben

van een dak of huis; nen (nan);

berparan akar loendan^, de dwarsribben

van haar huis waren van de loendang wor-

tel, — [N.].

^11. (jav.), balav., maranin : naar iemand

toegaan (T.).

\Jj parau, van geluid gorgelend; kir-

jj
rend.

^ #) \V.i parö, batav. (uit 't jav., T.), ge-

deelte; separo, een gedeelte; de

helft, — [B,]; vgl. paroh (ï.).

25 iVi I. paroh, van eene wond diep gevaarlijk.

II. (z. paro), deel; gedeelte; separoh,

een gedeelte; de eene helft,

III., bek van een' vogel.

2J Ai, memareh, op de eene of andere wijze,

hetzij met dobbelsteenen, kaarten, mun-

ten, strootjes of dergelijke, het lot of het

toeval doen spreken; dobbelsteenen gooien;

kaarten rond deelen; bij het banken de hoop-

jes maken; geld op risico zetten; goederen

op risico opkoopen; böêwah p., dobbelsteen:

maïtt p., een hazardspel spelen.

^ { C Xs, T" P^pare.

\3 pasoe, groote kom; tobbe; p. tija-

m a n (t i j öêm a n ?) , groote p, met deksel,

)f i^^vv^Vï paset, batav. — verb. europ. —

facet; diamant, — [B.].

y^Vi pasar (en in poëzie ook pasar-),

^
markt,

\j pasir, zand.
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(Lii^wVJj I. pasang, paar, koppel, span; we-r
derge; inzet; vloed, lij; memasangi,

in werking zetten, in bewegifig zetten, in

gebruik stellen; samenvoegen (naar gelang

van de versch. dir. objecten, moet het in

^t nederl. gewoonlijk anders vertaald wor-

den); van het v/ater zich in beweging zetten;

wassen; rijzen, vloeien, in dien zin; van

iemand, die in een gevecht gewond is

bloeden; memasangi P?litaj de lamp opsteken;

m. b^dil, een vuurgeweer afschieten; m.

wang, geld inzetten; m. djaring, stroppen

spannen; m. telinga, de ooren spitsen; m.

badëra, de vlag hijschen; m. la j ar, de

zeilen bijzetten; ajer pasang, het water wast;

(s^ti p., z. onder s^ti, T.); stsbang doëwa

p., twee paar oorversierselen; p. poernania,

z. poernama; p. gondah, z. p^rbana

(ook mat i k ^» k k a t); p. anak, klein getij,

naast en ongeveer 12 uren na een groot

getij, op plaatsen, waar anders slechts één

getij daags is, invallende na afloop der spring

tijen en van dag tot dag grooter wordende

en later invallende, terwijl het groot getij

hoe langer hoe meer afneemt en ook later

invalt, tot dat, na 3 a 4 dagen het kleine

het groote vervangen heeft en dit laatste

geheel verdwenen is (vgl. onder anak, T.);

p. söëroet, de vloed tijdens de laagste eb,

d. i. springtij; p. sorong böêïh of djölong-2.

p., het getij, 2 a 5 dagen na dood tij; pa-

t

sang*-^) eene ziekte der zaadballen, die

gewoonlijk bij wassend water opzwellen;

kepèsang'an, uit zijne in den strijd ontvangen

wond of wonden bloedend; in den strijd ge-

wond geworden. — ^ pasaiig omoB^, batav.,

een gesprek voeren; medespreken, — [B.];

een gesprek aanknoopen?

II., w. sum., volmaakt. — [N.].

IlL, batav., vuur!— [B.].

Vi I. pasoeng, blok; waarin gevangenen

gesloten worden; bij het weven de twee

staanders van den voorboom (papan göe-

loeng); niemasoenj^, in het blok sluiten.

^ II., batav., zeker gebak van rijstmeel en

suiker. — [B.].

L JLuiVJ I. pasak, pen; speld; bout; me-

masak, met eenepen enz. vastmaken;

drijven eene pen enz. in iets; orang p,,

de eigenlijke inwoners van een land; de

aborigines; pasak tcèli, bout, aan weerskan-

ten geklonken en dienende, om de boegplanken

van een klein vaartuig te verbinden.

^ IL, w. sum., gemerkt, geteekend, zooals

een paard aan hoofd of pooten; grendelen;

een pin, zooals uit een kapstop. — [N.].

^IIL, (weinig gebr.), batav., binnenlan-

den.— [M.].

L Jiaxj vJ pasoek, van menschen bende;

troep; korps.

\j^\3 pasal, naam van een* boom, die

eene eetbare vrucht draagt.
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/^AWw pasai, eign. van een plaats op de

Noord-Oostkust van Sumatra.

* i_ 'djuLXA Vi pasiekb, w. sum., gek zin-

neloos. — [N.]; misschien is

j>«ü bedoeld (T.).

^ «^A^iwVjJ pasih, w. sum., kennen, weten;

herhalen; repeteren van iets om

het niet ie vergeten. — [N.].

^ ^Sivjj pangoer, w. sum., een soort van

staal, gelijk het pamor, — [N.].

/ kMsCVï of dS^ngoes (z. doengas T.);

memangoes, ademhalen van vis-

schen en amphibien, wanneer zij even

boven water komen.

••teÜvJS I- pangan, uitgestrekt bosch; —
orang p., of alleen pangan, bosch-

bewoner.

^tlL, batav. (jav.), iels eten; panganan,

spijzen; kapangan, (opgegeten) in bcêlan

k., maan-eclips, lett.: de maan wordt op-

gegeten (door den duivel).— [B.]; z. over

dezen „duivel" onder rahoe, envgl. ^U^*

(T.)._

L^^Vj papa— skr. papa— arm, behoeftig;

gering; ellendig; kepdpaSln, armoede

enz.; papa k^rma, z. /m^.

Jj\jj I. papar of kapar, van dingen, die een'

platten en een' scherpen kant hebben,

bv. snijdende wapens, de hand en dergelijke

plat, in tegenstelling van scherp; vlak; platte

of vlakke kant van iets, in tegenstelling

van den scherpen; memapar, snijdende

dingen, bv. de tanden, door afsnijden of

afvijlen plat maken.

* IL, w. sum., uitleggen; inlichten. —

* IIL, batav., de achterlanden van een oud

paard. — [T.].

/ u^\3 1-> memapas, huisraad en dergelijke

van zijne plaats netnen; wegnemen,

in dien zin; afnemen eene gordijn van het

ledekant, eene schilderij van den wand, eene

tent van een vaartuig; toovermiddelen,

vergift en dergelijke krachteloos maken;

ontzenuwen.

^f IL, w. sum., verbieden. — [N.].

IIL, batav. (uit 't bal, T.), — bepa-

pasan sania sianoe, iV. N. tegenkomen,

ontmoeten. — [H.].

L«.JiJj\j .!• papak, manwijf (jav., T.);

vlak (zonder hoogten en laagten);

effen; röëmah p., huis met een plak dak.

IL (bah pakpak), batav., memapak,

kauwen. — [T.].

.JjvJj papan, plank, deel; bord voor som-

mige spellen; blad, bv. van eene tafel;

van spellen, die op een bord gespeeld

worden spel, bord in dien zin; van ver-

sierselen, die uit een' reep met loovertjes,

kwastjes, balletjes of dergelijke bestaan rfe

reepen; tweede gordel van boven in het

beneden randversiersel van een kaïn batik,



«^^
4*JU 593 J^

bestaande in een figuur, in de bouwkunde

bekend onder den naam loopende hond (z. ook

onder renda, T.); voorts een classificerend

woord, vergezellende het telwoord, dat een

aantal p^ t ai- vruchten uitdrukt; p. gcë-

loeng, bij het weven voorboom; memapan,

van een' huiduitslag zich als eene plank

voordoen,

S'

(C, 4JJO pip€i (en pakpoi), oorspr. chin.,

soort van orakel in de chinesche

tempels. Daartoe bezigt men twee lang-

werpige lichamen, aan de eene zijde vlak

aan de andere zijde bolrond en verkregen

door de doorsnijding van den stomp van

een' bamboeworlel. Onder de gebruikelijke

ceremoniën en gebeden, houdt men die

twee lichamen met de vlakke zijden tegen

elkander en laat ze dan op den grond

vallen. Een gelukkige uitspraak van het

orakel is het, als het eene op de vlakke

en het andere op de bolle zijde komt te

liggen.

I. papah, zich met moeite voortbewe-

gen, door zich hier en daar vast te

houden, zooals bv. een zieke; met moeite

vooruit komen, bv. in den handel, in de

wereld.

*II., batav. (jav.)= p^l^ppah. — [T.].

^ S V ^ pakoe , de algemeene naam voor varen ;

p. laoet, de koolpalm. De spruiten

der bladeren worden als groente, zuur of

ingezouten gegeten, de vruchten in de

geneeskunde gebruikt, die ook eetbaar zijn,

als haar het narkotisch beginsel ontnomen

is. De bloesem heeft een' walgelijken geur

en wordt gebruikt om rotten te verdrijven;

p. l^midang, welker wortels als bindsel

gebruikt worden, inz. om de stokken eener

fuik aan elkander te binden. — 2^. spijker,

nagel; memakoe, spijkeren; nagelen; pakoe

seratoes, döëwj ratoes enz., spijkers

waarvan 100, 200 enz. op een kati gaan;

p. kan tj ing, bout.

pakat (pekkat en pekkat), verb.

van lfSi)yc\ sepakat, eensgezindheid;

gemaakte afspraak; b^rtj^rai s., oneensge-

zind worden; oneens worden.

, memakai, breeuwen.

^ sp\^ pakem, batav. (jav.), de proza

^ wajangverhalen. — [T.].

.P O I. pakan (vgl. jav., T.), eene van

memakan, aetif van makan, gevorm-

de passive vorm.

IL, inslag bij het weven; p. benang

§mas, inslag van gouddraad; p. b^r-

toral^, de inslag in zijn koker; berpakan

settera, zijden inslag hebben; longsin jaug

t^lah dipakank^n d^ngngan s^tt^ra,

katoenen schering, met zijden doorweven;
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p9km$xtf wat tot inslag dient, moet of kan

dienen; benang p., inslaggaren, d. i. garen

van of voor inslag.

IIL, onkwetsbaarheid,

ó \m3 pakaii, diametraal dwarshout aan den

rand van een emmer of ander schep-

gereedschap, waaraan het touw of de ket-

ting bevestigd wordt; gespiefen rotting, die

langs de twee lange zijden van zeker mat'

werk bevestigd wordt, om daaraan stevig-

heid te geven; in ^t alg. zoom langs iets f

om er stevigheid aan te geven; zoom

langs de patings die in een dikken boom

zijn geslagen om hem beklimbaar te maken;

naam van zeker dobbelspel met kaarten,

hebbende wel wat van een en twintig.

/ jV.J, memakai, gebruiken; dingen, die

aan het lichaam gedragen worden

dragen; aanhebben; omhebben; aandoen;

omdoen; zich kleeden; zich aankleeden; ber-

,
pakaikeii badjoe, een badjoe aanhebben, met

eene badjoe gekleed zijn; b. tïjang b^sï,

van een vaartuig van ijzeren masten voorzien

zijn (pakajaii, wat gedragen wordt *t zy

kleeding, versierselen of tuig enz., T.);

sepemakajan badan, compleete kleeding,

(^b V3 pagi, ochtend, morgen, *s ochtends,

^s morgens.

^j^^vjf, iiiemagoet, van dieren me/ eene

schielijke beweging van den kop (bv.

vogels, slangen enz.) of van *t geheele

J
lichaam (bv. visschen) bijten; pikkende

bijten. — z. patok.

vjj pagar, heining, omheining, haag,

heg; paalheg, palissaden; memagar,

van een heining voorzien, beheinen; af-

heinen, omheinen; palissadeeren; pagar

malaka (malakasche heining), eene heining

van latten, zooals de mal. te Malaka het

eerst gezien hebben; pinggan p. m., soort

van chineesche borden met streepen; p.

t^nggaloeng, z. onder t^nggaloeng.

^ m^ vjs pagoeng, soek., door opdijking "^

gevormde kom, tot het bewaren

van water, dat van daar naar verschillende

richtingen kan geleid worden, inz. in ge-

bruik bij de delfstof-wasscherijen.

y*p vJ pagan, van vaartuigen, huizen en

andere uit verschillende deelen samen-

gevoegde dingen, of van die deelen zeiven,

oversterk, overstevig

^ •ó Vj? pagoii, batav., gestadig, gedurig, j«—

[B.].

^/ó\jiy pagej-3, w. sum., het slot van

een geweer; pagej dalam, de veren

die er in zitten,— [N.]; z. fj^9,T.),

) Vj> I. pala — skr. phala — notemiiskaat-

boom; de vrucht zelve; b (eng a p., foelie,

IL, pala-3, ter dege; te eenen male;

sepala-S, wat ook de uitkomst zij; wat er

ook van kome.
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j vjj, memaloe, slaan met een' stok; waren,

bij een' ruilhandel ivaardeeren; paloe

g^endan^, naam van een eenigszins ver-

giftigen zoutwater-visch.

l^^i-AJ w palat, de mannelijke roede; tahi p.,

het vuil onder de voorhuid; gemeen

scheldwoord.

\^^yS^i9 niemaloet, omgeven met iets, bv.

iets, waarvan men een afgietsel wil

nemen met iets taais, zooals met klei,

was en dergelijke, of eene pen met iets

vloeibaars, zooals met inkt.

V;>%J vJj palit (vuig. pëlet), zalf; nieiualit,

strijken of vegen van iets, bv. mod-

der, aan iets, bv. het kleed van een'

ander; iemand in eene zaak wikkelen;

palit bibir, lippenzalf. — *w. sum., met

den vingertop iets opnemen zooals men

suiker of andere korrelachtige of fijn ge-

stooten voorwerpen of wel een druppel

water doet. — [N.].

-ifCXlVi paloed, batav. (uit 't bal, T.),

aanzetten; slijpen. — [B.].

y v3> ineraalar, rekenen op iets; staat maken

op iets (men.: zich met iets tevreden

stellen, T.). — z. harap.

ƒ kkèj\j palas, naam van een* heester met

waaiervormige bladen, waarvan em-

mertjes gemaakt worden. De jonge bladen

worden gekerfd en, met opium vermengd,

gerookt. Hij draagt kleine roode bessen.

/ w^JVi l', niemalis, gramstorig het aan'

gezicht wenden,

^fll. palis, batav. — ned. paleis — het

paleis te Weltevreden; palisan, tuchthuis

en luchthuissiraf; arbeid langs de wegen,—
IB.];

iJ\.3 palang, langwerpig lichaam, dwars

tegen een ander lichaam bevestigd, zoo-

danig dat zijne uiteinden aan weerskanten

van het lichaam uitsteken, zooals bv., de

dwarsbalk van een kruis; zoodanig dwars-

lichaam, dat het lichaam waaraan het be-

vestigd is belet verder in iets in te dringen,

of eene van buiten Komende kracht, bv.

een* sabelhouw, tegen te houden; dwars-

hout, aan de oppervlakte van den grond

door een' paal op dergelijke gestoken, orfi

het inzakken te beletten; memalang, door

een palang beletten, in te dringen of door

te zakken; door een palang tegenhouden;

dwarsboomen; kruisigen; p. tangan, pa-

reerslang aan een blank wapen (z. gandja).

ijV.JJ paloeng, trog; p. timbaröêwang,

trog of bak bij het groot luik, waar*

in het water uit het ruim gegooid wordt.

i.JVJJ J'i» memaling, naar de tegenovergesteld

de zijde wenden, — keeren, — draaien;

omwenden, omkeeren, omdraaien; afwenden;

berpaling, zich naar de tegenovergestelde

zijde wenden; berpilling soempali, zijn'

eed verzaken; den vorst ontrouw worden;
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pilltig-paloeti^, van voorwerpen, die aan

den éénen kant dikker of breeder (dunner

of smaller) zijn, dan aan den anderen

zich beurtelings met den dikken of breeden

(dunnen of smallen) kant naar de tegen-

overgestelde zijde wenden, zooals bv. siga-

ren, waardoor bij 't pakken de ruimte

behoorlijk opgevuld wordt. — z. s o i^ song

kalak.

II,, batav. (uit 't bal, T.), vóór een woord

aanduidende den overtreffenden trap.— [B.].

wj vj?> memalam, bedekken, zooals bv. eene

^ wond met pluksel, den anus en de

vrouwelijke schaamdeelen van lijken met

boomwol.

•)<->J\j> palem, batav. (uit 't bal, T.), gar-

^ nalen met kokosnoot bereid, — [B.].

%j\j palau, naam eener langwerpige kwaad-

aardige bloedzweer.

cSlJvJJ paloh, kil of diepte nabij droogten of

den oever van eenigen omvang, waar

men des noods kan ankeren; waterplas, die

bij afloopend water in eene kom blijft staan;

diepe kom in overigens ondiep water,

/ -J\Jï palai (en pelai), naam van een' boom,

eener soort van m?dang.

^/ J\j? palé, batav., sterk gemaakt, van

hanen die men door hun de ledematen

te wrijven voor 't gevecht bekwaamt; lust

hebbende om zijn krachten op iemand te

beproeven; p. bibir, soort vdïn rozewas om

gebarsten lippen te genezen; volgens anderen :

om 't roodworden er van wegens 't betel-

kauwen te voorkomen; ajani paléan, sterk

gemaakte haan; vgl. soend. palè. — [T.].

'^\^2Sy\^\j> pamitan, batav. (idcv,), afscheid

van eene meerdere door een mindere

genomen, waarschuwing van een mindere

aan een meerdere, dat hij vertrekken zal. —
[T.].

)\j> panioer, damasceersel; memamoer en

jVi paman (zelden), oom (ook gebezigd

mamoer, damasceeren,

er"'
in 't aanspreken van onbekende Java-

nen, T.).

/.Aï I. pana, verb. van U3.

^ IL, w. sum., verwonderen, — [N.].

^-> vJj panir — pers. ^aL — kaas,

( W^> VJ> panas, heet, warm; in vuur (iig.),

driftig , oploopend , hartstochtelijk ;

memanas, heet, warm maken; warmen;

kep&nasan, warm wordend of geworden;

het warm krijgen of hebben; k. matahari

(panas matahari, zonnehilte), door de zon

verbrand worden.

^>\J panau, plekken op de huid van eene

eenigszins lichtere kleur, dan de huid

zelve, doch niet wit (cf. k^dal), evenwel

eene huidziekte, de minste graad van achro-

ma; panau meng^karoeng, donkerder dan

het vel en geschubd, als die hagedis. —
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*w, sum., (Ie paiiau bintang-, vindt men

mooi, daarentegen de panau besi leelijk.—

<K3\^ panah, Uchlslraal; boog; memanah,

met een' boog schieten enz.; naar iets

met een boog schieten (z. böêsoer); sepanah

djaoeh, een boogschot ver; p. matahari,

zonnestraal; anak p., z. onder anak b^r-

tüêkar a. p., een huwelijk sluiten tusschen

twee paren broeders en zusters; kaki a. p.,

het onderste van den pijl; ïboe p., het

hout van een' boog; memanahken, schieten

(voortdrijven met een' boog, bv. den pijl);

pemanah, wie met een' boog schiet, boog-

schutter; boogschot.

/ ^\.3 panai (eign. van een plaats op de Noord-

Oost-kust van Sumatra, T.).

Lll->#) w I. paoet, z. pahoet.

* II. pa-oet, w. sum., een dier ergens aan

vast binden.— [N.].

C J^^^ paoes (minder goed tempaoes),

walvisch.

VJ 1. pawang, wie geheime (niet algemeen

bekende) kunsten bezit; wie iets, voorn,

mineralen en walerwellen onder den grond,

door geheime kunsten weet te vinden; wie

dieren weet op te spooren en te vangen;

schipper van een vaartuig (vgl. poewawang,

T.); p. l^bbah, wie de bijenesten weet op

ie spooren; p. g a dj ah, wie de olifanten weet

t^

op te spooren en te, vangen; p. handasah,

meetkundige.

II., naam van eerf boom.

C ^ v3 paoeng— port. pao — brood; pïsau

^^ p., tafelmes.

C^VVJ? I. pSoek, alleen in laoek-paoek.

II., memaoek, met een haak of iets

dergelijks naar zich halen; haken; pema-

oek, werktuig voor 't haken; brandhaak

vuurhaak; soort van kapmes met gebogen punt.

25 i) w paoeh, naam eener sooii van wilde

mangga — mangifera macrocarpa —
die eene bruinachtig-blauwe en eetbare

vrucht draagt; de vrucht zelve (bal. en

oud-jav. poh. de mangga in *t algemeen); p.

zanggï of djanggï, z. dj^nggi; pipinja

bagai paoeh dilajang, hare wangen waren

als [een stuk van) de paoeh -vrwc^^ langs

de pit afgesneden.

^^ipvVjj, rempah pawah, z. rempah.

/ C #)V3 pawai, al wat tot een* plechtigen

optocht behoort, zoowel het personeel

als het materieel; m^ngatoer p., den op'

tocht regelen.

/•ii^vJ? paoen (en paun) — eng. pound —,

pondsterling,

tSw pSha, dij; dij met het been; achter^

kwartier van een slacht-beest en van daar:

zeker goudgewicht (= V4 bongkal); pang-

kal p., de heup; p. bilalang (dij van een^
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sprinkhaan)^ om de gelijkenis daarmede veer,

zooate die in het slot van een geweer; p.

b. b^sar, de slagveer; p. b. k^tjil, de

sfangveer; p. b. dilöêwar, de pandekselveer;

bert^pok p., zich mei de vlakke hand 'op

de dij slaan; een teeken van uitdaging,

ook om iemand te ergeren (het land op te

jagen), of om zich zelven op te winden.

\j;x^A vJ pahat, beitel; memahat, beitelen;

beelden, loofwerk enz. in metaal drij-

ven — ; in meiaal beelden, loofwerk enz.

drijven; pahat poêtar, draai-beiiel, d. i. een

cylindervormige beitel, met eene halfcirkel-

vormige snede, waarmede men, door er op te

kloppen en hem in de hand rond te draaien,

gaten in hout te maken, waartoe Europeanen

en chinezen den avegaar gebruiken; p. böë-

lat, drevel; doorslag.

(en paoet), memahoet, met kracht

aanvatten; met kracht vasthouden,

naar zich toe trekken; trekken; halen (zeew.)

aan het eene einde van een* hefboom, ter-

wijl het andere^ffde wederstand ondervindt,

bv, aan een' riem, om te roeien; ophalen

(zeet.); pemahoet^ trekker van een geweer.

pahit, bitter.

\Jb\j pahar, soort van. ronde knaap met

een* eenigszins opstaanden rand, voor

met óndergeslagén beewen zittenden, waarop

bij het eten de toespijzen gezet worden.

Gew. is de pahar van Jtoper en heeft één

ronden hoogen voet. Van daar is ook eene

ronde lafel met een' voeteene groote pahar

(— cf. s^mb^rib en talam); p. b^rtoen-

da, z. onder toenda.

iji^VJ? pahang, (eign. van een slaat op 't

maleiscbe schiereiland, T.).

C qAO pahoek, vallei, dal,

paham, verb. van ^.

/ c\,3 paja, moeras met vegetatie (sumpf.

hoogd.).

( CvJ? pajoe, prijs, die iets kan halen;

hopende prijs; goede prijs, die iets

haalt; goede aftrek; bedongen prijs; beding

bij koop en verkoop; prijshalend, aftrek

hebbend, gewild; bedongen; memajièken,

den prijs van iets bepalen; omtrent den

prijs van iets onderhandelen.

jri-
Vjj pair (en, minder goed, pajlr),

vaartuig van den vorst, ter handhaving

van diens rechten, of ter weering van on-

geoorloofde handelingen, zooals smokkel-

handel, zeeroof enz.; kruiser; kruisboot;

wachtschip, melintang p., eene p, voorbij-

gaan, d. i* er zich niet aan storen en dat

doen, wat de pair moet tegengaan; de blok-

kade breker
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( Si^\j pais, visch of vleesch, gekruid, in

een blad gewikkeld en dan geroost

of gekookt (z. pepes ^ T.).

ioO I- pajang, zegen, om in volle zee te

visschen; vaartuig voor die wijze van

visschen.

*II„w. sum., verknoeid; soesali pajan^T)

veel moeite. — [N.] .

vjs pajoeng^, scherm, die over het hoofd

gehouden wordt, onverschillig met welk

doel; zonnescherm; regenscherm; (ra^ma-

jöëngi, T.), honden een* pajoeng over iets;

p. öbor-2, z. oeboer-2.

4^vj I. pajau, brak; zoutachtig,

* IL, koet., hert,

<Kj\j pajall, van werk moeielijk, zwaar;

van ziekten gevaarlijk; doodelijk; van

een' zieke gevaarlijk ziek; erg ziek; in

moeielijkheid verkeeren, moeielijke toestand.

§ pabila, verk. van apabila; staat soms

in plaats van dj ik a (maar is dan een

Hollandisme, T.).

p&liêjan, z. onder bëja.

^ lj^3 pot, batav. (ned.), kamerpot,

^^2^3 petta — skr. pa t a (een stuk doek,

waarop figuren geschilderd zijn) — schiU

derij; teekening; portret; kaart, afbeelding;

berpetta, in schilderij enz. zijn, afgeschilderd

zijn; afgeleekend zijn* geportretteerd zijn;

nieiiiettaken, van iets een schilderij maken;

afschilderen; afteekenen; portrefteeren ; in

kaart brengen,

1.^3 \JC3 pataka — skr. pataka — ongeluk;

ramp; mala-pAtaka, rampen en on-

keilen,

, pXi patala— skr, patala — verdieping van

den hemel zoowel als van de aarde.

iJ\jC3 petaling, naam van een' boom, die

eene eetbare vrucht draagt.

/jvJCJJ petani (eign. van een plaats op 't

Maleische schiereiland, T.).

^ ^Ji^^i pitanah, w. sum., uitspraak van

Joi.— [N.j.

J!k3 petir, de ratelende donder, geheel in de

J

nabijheid; ratelend, krakend getuid, als dat

van een*— ; bliksem, die inslaat; z. gö3roh.

X3 poetera — skr. poe tra — zoon; kind [in

de eerbiedige of hoffelijke spreekwijze

„prins'*]; parapoetera, princen,

•^ ) Js3 pitera, batav., uitspraak van S^-bi

(jav. en soend, pilrah). — [T.].

/wC. ) JkS petarangan, z. onder larang,

/ . i ) J<3 peteraua (oud-jav. alwaar ook 't skr.

prastarana in gebruik is, T.), hooge

zetel, staatsie-zetel, eerezetel, bestaande uit

een langwerpig vierkant raam van op den

kant staande planken met eene naar boven

gekeerde planken vloering, ruim een* voet

rljnl hoog en lang en breed genoeg voor t^eö
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op de oostersche wijze zittende personen.

Van de p. mag zich hoog en laag bedienen,

doch dient ,zij inz. om op den vorstelijken

troon, singgahasana, te staan, voor zit-

plaats van den regeerenden vorst en zijne

eerste gemalin, wanneer zij, bij bijzondere

gelegenheden, in het hoofdvertrek van het

paleis naast elkander zitten, en voorts voor

bruid en bruidegom, bij de bruilofsfeesten,

of voor dengene, die besneden moet worden,^

bij de besnijdenisfeesten.

/ C Jc? poeteri — skr. poetrï — dochter

van vorsten; prinses; p. maloe, naam

eener soort van kruidje-roer-mij-iiiet.

/ C S3y memeterï, soldeeren.

^ ( ïJèXi P?tas, een geluid maken, zooals

bv. van eene kleine hoeveelheid

kruid, die ontploft; knetteren.— * pcttasan,

batav., voetzoekers; vuurwerk.— [B*].

f mJ<3 pettas, kobbeling ontstaan door de

beweging van een' of meer visschen

niet ver beneden de oppervlakte van het

water; classificeerend woord, vergezellende

het telwoord, dat een aantal toortsen

uitdrukt.

^ / WèOc? petoes, batav., donderslag. —
[B.], — patoes toei^^l, w. sum.,

een donderslag; een enkele zooals een schot.—

^ / jwKkX3 petis, batav. (uit 't jav., T.), een

mengsel van suiker, zout, trasi en

spaansche peper, als saus bij onrijpe vruch-

ten.— [B.].

iJO pettang, avond, van na vier uur tot dat

het donker of nacht is; kepettangan,

kunst, zich onzichtbaar te maken (men.

kapatai^, gisteren, T.).

L-.JLaJ? P?teppa, naam eener plaats in

Minangkabau, bekend door hare witte

en 6 a 7 vadem lange kaïn-pandjaug.

^ \ ^ÜJCj? patapöra, z. batapora.

-)(-L-Ji-^' ^^**^ Pftak, batav., krijgertje

spelen. — [B.].

LiSsJsi (pettik en petlk) memetik, afpluk-

ken, bv. vruchten; bloemen; snaar-

instrumenten bespelen —; den trekker van

een vuurwapen achteruit trekken—;een vuur-

wapen daardoor afvuren; knippen met den

duim en een' van de vingers.— petik-3 (vgl.

p^lik, T.), soort van kleine oorversierselen.

va3 patma— skr. padma— , naam eener

^ waterplant — lotus; nelumbium specio-

sum.— z. teratai.

/*yJii petoen, soort van niet boven boord

uitstekende roef, gewoonlijk van dek-

riet of matten, op Indische vaartuigen,

dienende voornamelijk voor de lading

waarvoor in het ruim geene plaats meer

is.— z. dj^rêêboeng*
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*/.wXJ? (Hind. pathan): een Afghaan

(S.M.).-[T.].

¥: 7S l\X^J<3' petindlh, jav., aanvoerder van

een leger of krijgsbende. — [T.].

éa3 petöèwa, verb. van uT^u*. .

J É.XJ? I. pftöla — skr. patola — naam

eener soort van bittere komkommer—
niomordica; trichosanlhes deoeca.

IL, soort van geschilderde zijde.

-)f / ^ 4aJ9 patcêle, stam; geslacht.— [M.].

y-jC3 petai, naam van een^ boom, die eene

eetbare, voor sommigen walgelijke,

peulvrucbt draagt; de vrucht zelve. — z.

alai.

/JkS peti (uit 't Tamil, T.), kist, koffer

(men.: pèti, T.).

/^^^Xi patibaii, wit vlekje op den oogap-

pel (vgl. ^U, T.).

^,«**-4*AiX3 petiman, batav., verglaasde aarden

pot of etensbak.

i^^AAjJ, z. tïmah.

[B.];z. /fm(T.).

-H^ <^^aJC3 patëhali, batav., uitspraak van

^U. — [B.].

^/.jÜ-^AA-J patajoengaii, men., een gfroo/e

pot om rijst of wel meel in te

bewaren.— [T.].

^/•j^VjsxS padjangan, batav. (uit 't jav.,

T.), huisraad; versierselen \mi

een buis. —« [B.].

MAL.-NBDBRL. WOORDENBOEK. DEEL II.

Lii^VlSfc^ï pedjaka, doen en laten van

iemand; de geheele wijze van

handelen van iemand.

^ /j \\JS;:\JS:Ö pedjadjaran, batav., een

soort van boaze geesten,

die zich ophouden op plaatsen waar lilè-

goendè-boomen staan; van een' poklijder

zegt men: di ganggoe pedjadjaran;

van iemand, die zijne godsdienstplichten

vergeel: masok pedjadjaran. — [H.];

eigenlijk een eigennaam van een vroeger

in West-Java bestaand heidensch rijk; 2".

een kaaiman of tijger, die zich als een

mensch kan voordoen, om iemand gemak-

kelijk bij de kladden te kunnen pakken,

maar zonder moeite van een wezenlijk

mensch te onderscheiden, daar hij onder

den neus het voorrecht van een snotgoolje

mist (vgl. 't zelfde bijgeloof bij de Bataks,

z. Bal. Wdl). onder alillo, hoerintje

en tjinakoe). Dat het oorspronkelijk een

eigennaam is, wordt bevestigd door pe-

r ij angan, de Preanger-Regentschappen (en

ook een oude naam van een gedeelte der

Padangsche bovenlanden), dal ook een soort

van geesten (jav. prajangan) beteekent

(T.); — b^djadjaran, zeker onzichtbaar

maar hoorbaar wezen, dat goedaardig is en

zich op zolder of in de nabijheid doel hooren

(R.); deze b^teekenis is met de door H. en

lï^Ü opgegevene wel overeen te brengen, daar
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spookende voorouders zoowel goede als

kwade geesten kunnen zijn.— [T.].

¥r ^.jXkSS^XJ padjatiïln, w. sum., moge-

lijk = soeka-an. — [N.].

) ^S^ pedjera en pendjera — verb. van

)js\^] z. onder oenting.

^ irs;\3, terpeddjeng-S, batav., snikken,c
snikkend huilen, — [B.].

^ LcSi^Ö peddjal^ dicht, zooals bv. meta-

len, aangestampte grond; vast

(niet los); vol niet bol; massief, het

tegenovergestelde van g^ronggang, zooals

bv. een ring; van versierselen, bv. ringen,

vol en effen, d. i, zonder edelgesteenten of

drijfwerk; van het lichaam van menschen

en sommige dieren vol en strok.

V >^gsrLJ ï. iteddtam op ééne plek zoo schie-

^
lijk in de rondte draaien, dat men

schijnt stil te Staan, zooals bv. een tol.

II., eenigszins vuig. in plaats van

k^ddjara.

^ ^SSÓ P?tfJ*) batav. (jav. p^djoeh,T.),

semen.'- [B.].

^ f^ pettja, batav,, = p^ttjah. — [B.].

^^^ysSSxi pettjat, afgezet, ontslagen.

\^^!S\i I > nifraettjoet, slaan met enkele

slagen met iels duns en elaslieks,

bv* eene karwats; karwatsen.

II. pettjoet, batav. (uit 't jav., T.),

zweep. — [B.].

l a^=s:vJJ Pfttjak (vgl. p5tjat), batav.,

braadspit; met kruiden braden. —
[B.]. .

(wASA3 pcttjok, z. p^ntjojf.

memettjal, zachtjes met de vingers

of de volte hand drukken; z. pïdjit.

^ Ajs:v3 petjel, batav. (jav., T.), rog, met

pisang baloe gekookt, — [B.].

^/j j..-AA.4JS:0 pftjoembêran, batav.,

vuitnishoek en algemeene

waschplaats bij eene put. — [B.].

^iSS^3 pettjah , van zoogenaamde breekbare

waar, van werktuigen, gereedschappen,

instrumenten, voorn, met belrekking tot

hunne bruikbaarheid gebroken; gebarsten;

aan stukken, kapot; van de uitpuilende

oogen der sprinkhanen in hunne hollen terug

getrokken, dal bij het donker worden plaats

heeft (vgl. patah en póetoes); pett}ah belah,

z. onder b§lah; ro^mettjab en niettjali,

de hoed, van breekbaarheid aannemen; open

gaan, zooals eene zweer; pettjahan, breuk

(arithm.); in de gvdimm. afleiding; pettjah

perïjoek, z. djaroem-2; mata belalang

b^loem pettjah soedah h^dak m^m-

bóètg, de oogen der sprinkhanen zijn nog

niet in hunne hollen terug getrokken, en hij
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wil al slapen; wordt gezegd van iemand^

die vroeg gaat slapen, öhi] gaat met de

kippen op stok/'

c\J> I- pada, praep. bij, op. Het gebruik van

ka pada in plaats van pada bij datums

is maleische onzin, die echter hoe langer

hoe meer veld wint (de door den schrijf-

zieken Velh gevierde Abdoellah maakt er zich

ook aan schuldig; z. bv. pandjatand^ran,

hl. I, alwaar kapad^i doewa poeloh hari

in plaats van pada, T.).

#11., batav. (jav, pada, T.), vóór 't

praedicaat geplaatst om 't subject meer

votidig voor Ic stellen; bv. doewïtnja pada

habis s^mcBw^a, al zijn duiten zijn op;

t^tamóênja soêdah pada daling, de gasten

zijn reeds gekomen; orangnja scêdah pada

p^ggi; de menschen zij7i reeds vertrok'

ken. — [B.].

*III., pada-^^-ie, w. sum., bederven, woor-

den verdraaien, eene zaak verkeerd uitleg-

gen,- [N.].

O^ Pfdda, ingepekelde groote vischin stukken

(z. bóêdoe); memedda, in stukken in

pekelen; fig.: nutteloos bewaren (inzouten).—
z. p^dal^.

L *' J i^XJ pedati, voertuig; kar; wagen; onder-

stel van een voertuig; afftiil; rolpaard

(roopaard).

J>)cX3 , pedada; beremban; (men. en soend.

pidada, T.).

25c>)cXi pedadali (niet ingevuld, z. tj^-

rakin).

•X* /. ww)cX? padasan, batav. (uit 't jav., T.),

aene gewone waterkruik (tam-

pajan), voorzien van een blikken of zinken

kraan, waarin het voor de wasschingen voor 't

bestemde gebed water bewaard wordt; men

vindt ze meestal buitenshuis bij de put.— [B.].

LL5^)cXj? pedaka (skr. padaka, soort

halssieraad, T.), soort van gottden

borstplaat (poëtisch jav. ook pradaka, z.

TapQl Adam uitgegeven te Batavia bij

Lange hl. 76, T.); z. dokoh.

)cXj? Pfdar, van smaak garstig; sterk; be-

dorven; kepedaran, in een toestand

gebracht zijn, waarin men eene onaangename

gewaarwording heeft, evenals die veroorzaakt

door het eten van garstige olie.

/ v^cXj pedas, van smaak prikkelend; bij-

lend; heet; sterk [zooals bv. peper];

van een geluid scherp, zooals bv. een ge-

weerschot; z. das.

* 2°., w, sum., gefnber; dit wordt door de

maleiers als geneesmiddel gebruikt en Wel

voornamelijk voor hoofdpijn, men stampt

of raspt de gember fijn, maakt dit alles

dan goed met azijn vochtig en legt het

met een doek voor het voorhoofd; dit is

eien zeer goed middel. — [N.]; gewoonlijk

sip^idas, sïpadèh of sïpodèh (T.). —
#pfd^s (jav. p^d^s, T.); batav. (==perlU:=:
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mengéhet)
^
pijnlijk zijn van een gezwel, dat

op het punt is van door te breken.— [H.].

/ M*cX3 pedes, naam van een eiland onder

Riouw, op een' uithoek waarvan,

genoemd Tandjoeng Sau, een vuurtoren is,

de noordelijkste in straat Riouw.

CCX3 pedang^, zwaard; sabel; degen; p.

^^ löêroes, degen; stootdegen; p. ëkor

pari, roggestaqrldegen, d. i. driekante degen

(ook: p. e. h^langkas, z. aldaar), maïn

berpedang*, met een zwaard schermen,

^ C ^ l\3 pedak, soek., gezouten vleesch of

visch in zakken of matwerk bewaard

(het vleesch is in lappen en de visch in

de lengte van den rug tot op den huik

opengesneden).— z. p^dda.

> JcXi I'> memedal, achteloos insteken, zooals

bv. een* zakdoek in den zak.

II. pedal, z. ^mpedal.

/mCXj? Pfddena, soort van grooten waterpot,

grooter dan de t a dj au (misschien is

UiX^, waarin ik verkeerdelijk ^óa^ heb

gezien, in dit woord te veranderen, z. pan-

djatand^ran bl. 78, reg. 11, T.).

CCX>cXj> Pfdendang, z. dandang.

^^., soort effen zijden stoffe, oorspronkelijk

van Bengalen; laj ar p., effen zeil uit eene

enkele mat zonder reven (pïjas); tjotjoi:

p., wijze van matten aan een te rijgen.

evenals die, welke men bij het maken van

een p.-zeil gebruikt.

5^, naam eener plant (oleander).

/J^cX? pedöèli, z. p^rdóêli.

x.w«0#sCX5 pedoman — jav. pandoman

(van dom, naald)— kompas,

iScXi pedih, van gevoel bijtend, scherp, h\.

eene wond, als men er azijn op doet.

-K-/_CcX-? pidia, batav., rijst of geld aan

de priesters gegeven, om voor de

rust van afgestorvenen te bidden, — [B.].—
z. fidjah.

>«>cX3 pedijam, z. onder dïjam.

/%5 ) L^cXi pedewakan, naam eener soort

van boegineesch vaartuig.

^ I. per en para (jav. para, T.): 1. van

coUecliva van personen, die zekere ambten

of rangen bekleeden, of eene zekere maat-

schappelijke klasse uitmaken (bal. ook p^r

naast pra en para, T.); aan Ae collectieve

beteekenis blijft evenwel die van deel ten

grond liggen, zoodat de afleiding altijd kan

vertaald worden door .afdeeling of klasse

van hetgeen het grondwoord beteekent,— 2.

van den noemer van breuken; perpétera,

de prinsen; perempat, vierde gedeelte.

*II., batav.— port. para— voor (pour)r

om,

L—^ ) f^ pjraboe (in bik. en poëzie) — skr.

praMioe— vorst; p. djgala, soort

^y
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van stander of korte wimpel, dien de mal.

vorsten of hooge staatsbeambten in de top-

pen der masten voeren.

(j>0) ^ peraboet, gereedschap; werktuig

(jav. prabot, T.).

K- -^ ) y' PCratJo, w. sum., zwachtel; wind-

^ sel; ook nog een bruikbare lap

katoen of andere stof. — [N.] ; uitspraak

van p^rtja; ook patja in gebruik (T.).

t3 ) %3 perada— port. prata (zilver) — fijn

blaadje van eenig meiaal; p. t^l^ppok

of terbang, bladgoud of bladzilver voor het

drukken van letters of figuren; p. k^rsik,

klatergoud (de afleidiijg uit 't Portug. is

alles behalve zeker, T.).

K- O ó) ^ pirSdan, w. sum., een tintelend

gevoel hebben (de slaap de voeten,

T.).-[N.].

,*l^g) Jj perasan, smtr. van perasaan.

. -Ü. ) Ji perangai, natuurlijke gesteldheid;

inborst, aard, geaardheid.

Ld\J) ^ I- peraga, vertoonen, om gezien

te worden, bv. te koop kopen met

iets, bv. met een fraai kleed; naam eener

soort van boom.

* IL, w.sum., een stel vaandels en lansen die

tot iemands stoet behooren. Men heeft naar

den rang des persoons peraga k^tjil en

p?raga g?dang.— [N.]; mamoeragakan :

met iets te koop hopen, een bluf slaan (T.).

¥:

-X-

p^ragat, z. cl)y.— [N.];

paragat: het samenstel vaneen

mensch? (T.).

l
S) ^ peragej, \v. sum., geschenk; bui-

tengewone vergunning; inja djadi

m^makej lapie (lees: ^5^*ï, lapiq, T.)

sorong tatapi peragej kita djoewa, /ii;

mocht een vorstelijk matje gebruiken, doch

het was eene vergunning ^{pf een geschenk)

van mij.— [N.]; z. agi waarvoor te lezen

agih (T.).

/j ) Jj perana, batav. (uit 't bah, waar

prana als hoog woord schaamdeel

bet., T.)> onderbuik; lies; schaamdeel. —
[B.].

cX>^ Jj perindiftan, z. onder indoe^.

) ^ pfrawas, naam eener soort van

medang (boom).

(^
j^ 0s) ^ perawis (van rawis, dat in

't geheele Wdb. niet opgegeven

wordt, T.), allerhande dingen, die men tot

iets, wat ook, noodig heeft; benoodigdheden;

gereide.

.
i. ) ^ perSwan, maagd; maagdom {een

bewijs, dat 't Rijouwsch, door som-

mige onbevoegden voor zuiver maleisch

gehouden, onder Nederl invloed nog al

javaansche woorden heeft binnen gekregen,

z. dara. T.).
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2$ J %3 Pfrahoe, vaartuig in *t alg. even als

bïdoe^ en bahtera, vaartuig, dat

geen schip is; schuit; p. p^ngail, z. onder

kail.

L—> %3 poerba— skr. p&rw wa— vroeger;

vorig; p. kal? (en, poerbakala),

de vroegm'B tijd; de oude tijd,

C) .
1^ Pfrbaua en perbani, het getij, dat

hoog tij vooraf gaat, d. i. dood tij;

kwartiertij; z. balil^ k^kkal en pasang

go n da h; bóëlan p., kwartiermaan.

^ ySLiij Ji, naam van een kunstenaar

(soengging) en held van een

gedicht (bal. de man, die in zee afdaalde

en aldaar de versch. zeegewassen tot voor-

beeld nam voor zijn kunstig snijwerk, T.).

(j^ \U5cXJo Jï perbfndaharan, smtr. van

p^rb^ndaharan.

UU ^ perat, rans.

•ï^LljJs P?ret, batav. (jav. p^r^d, T.),

stroef; nauw. — [B.].

CL> %3 Pfroet, buik; maag; pens; ingewand;

p. bQsar, de maag; p. móêda of sQnï,

de darmen; p. kaki, middelste van de

voetzool; pf tangan, middelste van de hand

vlakte: p. dj ari, dik, vlezesch gedeelte aan

den binnenkant van een* vinger; p. berisi

rotan, een buik gevuld als een rotting,

of p. rotan, rottingbuik, twee uitdruk-

kingen, om iemand aan te duiden, die

tot niets geschikt, evenals het binnenste

sponsachlig gedeelte van den rolling, is;

memfroetkfn, iets bijzonder duidelijk

maken, als het ware in den maag van

iemand douwen.

LIIJ ^i !• P?rit, van pijnen nijpend; nijpen,

d. i. het iemand, bv. een* schul-

denaar, lastig maken; pijn gevoelen ^ zooals

door een' kneep; pijn, veroorzaakt door

eene kneep; knijpen, fig., zooals bv. een*

antogonist.

*II. (jav., T.) en p^rit 8:ondol, batav.,

kleine vogels.— [B.]; dit gondol is 't jav.

bondol (T.).

ao*^ pertama — skr. pratliania —

,

eerste; vroeger; aanvangend; ten eerste;

pert&ma^ii, eerste enz. zijn; aanvang;

begin; pfrtama-2, allereerste; ten allereerste,

^ (J^^ y^ pprt«hal, soek., bet. onbek.

(is wel Portugal, z. Bataksch

leesb. IV bl. 63); djamboe p.: dj. bïdji.

(J^y y^ portftges, portugeesch; portu-

gees.

:)^y portftffal (pfrtc&gral): port(».

ffes.

^ /.!..? VuO J> Pfrtiapan, w. sum., een soort

van adel gelijkstaande met ons

baron, jonkbeer of freule; ook komt het

voor als jofige meisjes die nog niet huwbaar

zl)n.-[R).

ji
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partikelir — verb. ned, —
particulier, geen ambtenaar.

/v^* J? PfrAtlan (en pérdtljaii) — wijz.

van perhsitian— ter harte nemen;

oplettend zijn op iets; onthouden, — * w.

sum., inborst. — [N.].

Js I. pertja, naam van een' boom die

^ eene voorlreffelijke soort van elastieke

gom (g^ttah) oplevert, waarom de Euro-

peanen ook dergelijke gommen van andere

boomen met den algemeenen naam van

getta pertja bestempeld hebben; poel au,

p», hel eiland Sumatra.

IL, en, minder gebr. petjah (dit minder

gebruikelijke van een h voorziene woord

is er bij gebracht om 't Perz. woord er

bij te kunnen aanhalen; aan pelita dat 't

Perz. p al i tab is, had v. d. W. kunnen zien,

dat de sluitende h niet overgenomen wordt,

T.) — pers. ^U en ^j; — lap; flard;

kleed (in de nederige taal); p, lilin, wasdoek.

^\^j3 pertjaja— skr. pratyaja —

,

vertrouwen op iets, gelooven aan

iets; kepertjéJSJln, vertrouwd of geloofd

worden; geloofwaardig zijn; op wien rcr-

irouwd wordt; vertrouweling.

pertjit (vgl. p^rantjit, T.), van

vocht me/ eenige kracht uitkomen,

zooals bv. etter uil eene bloedzweer, die

geknepen wordt (bal. patr^tjit van pis

sissend er uit sijpelen, T.),

^^ vi P?rt|attj titel, die in de S. 5L aan den

koning van Siam gegeven wordt.—
Siam. plira-tjau, titel aan heiligen en

vorsten gegeven. — [T.].

^ ^ ^^^ 3 pertjö&ma en (Jcftma-S, batav.,

voor niets; om niet, gratis; nuf-

teloos, vruchteloos. — [B.].

^ i ** AlS Jj perdSta, batav. (uit *t bal.,

T.) , nauwkeurig zien of duidelijk

zichtbaar. — [B.].

/Mïó Y* P?^*^^? — skr. pradhana — ,

hoofd; chef; eerste; aanzie^ilijkste;

vertrouweling van den vorst; minister van

den vorst, eerste minister; rijksbêstierder;

ook p. m^nt^rï. Tegenwoordig is die

betrekking in het verbrokkelde djohorsche

rijk niet meer gebruikelijk. Ook weel

men niet meer, welke attributen vroeger

daaraan verbonden waren.

•)C> >3 perdCfc, z. roempoen.

•^/-Ay^ö Y^
P^^^d^sï, w. sum., meisje

{vrouw, T.). — [N.].

aJ#)C>>? perd®li en pedCBli, verb. van

^,^''

iSó ^ perdah, steel van eene dissel (bat.

porda, T.).

\
w .%

.

^ Pö >5» senapang perdijoel, percussie-

geweer.
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C j^ ^^ Vf^^^ (oningevuld; denkelijk bedoeld

een mal. uitspraak van 't jav. p?r?s,

z. p^rah, T.). — *Pfr6S, balav. (uit 't

jav., T.), uitpersen, uitwrmgen; melken. —

/ M4 Js I. pfroes, bm'sch, sluursch, onvrien-

delijk

IL, interj. voor een proestend geluid, zooals

bv. dat van iemand, die den neus snuit;

p^roes-peras (en peras-peroes), interj. voor

een proestend geluid met verscheidenheid

en voortduring, zooals bv. dat van spuitkak

met winden; voor de wijze waarop spuitkak

met winden uitkomt; voor de wijze waarop

allerhande onbezonnen geuite woorden, het

eene voor het andere na , uitkomen ; zoodanig

geluid; zoodanige wijze; maken van een

geluid, zooals dat van spuitkak met winden;

van spuitkak uitkomen op de hem eigene

wijze — ; van allerhande onbezonnen geuite

woorden, uitkomen als spuitkak; uiten

(uitproesten) van allerhande onbezonnen

woorden, het eene voor het andere na.

S^ Jj persada, z. pantj^-p^rsada.

^ LL^Km^ Jj persagi, p^sagi, batav., kantig;

vierkant.— [B.].— z. p?rs?gi.

^^^y^,^ Jj pfFsit, z. b^rsit.

4AAM Jj perastawa en, minder juist, peris-

tiwa (die de tweede lering voorstaan ,

leiden het woord af van )yJ)) — skr.

prastawa (gelegenheid) — ada- sekali p.,

er was eens een tijd dat; apa perastawanja,

wat was de gebeurtenis (de afleiding van 't

skr. woord te betwijfelen, daar men nimmer

jlly vindt, T.).

Liisiuuji persangga — pers. CsLj—
parasange of perz. mijl, een

afstand van 10.000, volgens anderen van

12.000 of zelfs van 18.000 voet. — z.

farsach.

>^i&^ j^KjiuA^ J persanggcrahau eu pe-

sangg^rahan (in bik. van

jav. oorsprong), tijdelijke verblijfplaats (jav.,

T.).

I^Jiajü Jj persoek, z. p^röèsoeV-

AwJ persil, z. b^rsil.

^ww^* PJï^sen (zelden) — verb. ned. —
present, geschenk; fooi; belooning.

^ ^^jJUw ^ persindja (slecht gehoord in

^ plaats van paraq sancJjS; z.

p^rsijang, T.), w. sum., in den avond-

stond. — [N.]; z. s§ndja (T.).

^ m ly-A^w Jj persero, pesérö of persiroe,

batav. (port. parceiro), dee/je-

noot, aandeelhebber (jav. b^sero).— [T.].

Mr i-AAM 53 persijang (lees: paraq sijang;

z. persindja, T.), w. sum., in

den morgenstond. — [N.].

C Jj I- pcrangj oorlog; slag; gevecht; slagorde;

^ p. asap, spiegelgevecht; kaïn perang
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rftsak) soort vau kaïn, die te Atjeh

vervaardigd wordt (op de West-kust van

Sumatra parai^ rcêsaV, T.).

IL, prang* dendam kasffimat {z.koya»',

T.), w. sum., een oorlog voeren waarbij men

slechts de reizigers van weerskanten aanvalt ^

vermoord of plundert, elkanders handel

belemmert, vrouwen rooft enz., doch men

komt niet publiek in het veld. — [N.].

C Jj I. pcrlng, sterk riekend, zooals bv.

^ ammonia; intensief naar iets, inz. naar

p?tai, dJQring en dergelijke riekend (bal.

piïog, T.).

IL, naam eener soort bamboes (vgl. jav., T.).

cJ? pereiig, uitroeping nabootsende een

^ klinkend geluid, zooals bv. dat van eene

groote, dunne plaat van het een of ander

metaal; pereng.2: bereng-a (jav. g^m-

breng, T.).

perangkat, balav., uit 'i soend.

^tel, bv. knoopen.— [B.].

c?sjsii ^ pcriiigkoh (oningevuld).

CiiCc. J (van 1 jav. anggo, T.) perangfgoe,

stel, bv. knoopen; servies.

^ C, j^ VP. ^ peren^g^i, batav., borduursel;

geborduurd. — [B.]; 't jav. ma-

ranggi? (T.).

(JLXSi V? P?roeiiggoe (of gauf^sa), mengsel

van koper en zink; messing; meng*

set van klokmetaal (eigentUjk jav., T.).—
* batav., kopergroen; groen koper.— [B.].

Cii^Dy peringgl — pers. ^J (fa rang-

gi) — fransch; portugeesch; ita*

liaansch; europeesch (turksch uitgezonderd)^,

Franschman {frank bet. al de Europeanen

ook in Turkeije> T.); Italiaan; Europeaan;

europeesch christen; ajam panggang p.,

halfwassen kip, zooals de Portugeezen te

Malacca gewoon waren te maken; apa ra p.,

soort van versnapering; ook: bauloe p.

^j^xi^ ^ periiig^g^at, naam eener soort van

wilde wijnstok,

—^ 4^ ^ perföèdjoc— port. parafuso —

,

^' schroef.

i^3 ^, memerap, van eene klokhen met

overeind staande vederen aanvliegen,

bv. een' roofvogel.

LIljlJ J parapati, z. cl^U^.

^y

r>0 %3 P?r?PPat, naam van een' boom—
rhizophora cascaris.

C*i ^ L, memerok, achteloos in iets stoppen,

bv. zijn zakdoek in een' iak, zijn'

rok in een' hoek.

IL perok, balav. (uit 't bal. T.), inge-

vallen; gezonken; geslonken.— [B.].

/ jèè3 %3 (en pcreksa)— skr.— memerek-

sa, onderzoeken; in oogenschouw
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nemen; koerang: pereksa (eigentlijk jav. mal,

T.), ik heb het niet genoegzaam onderzocht ,

nederig of beleefd voor: ik weet het niet,

(^\JL3 j3 (parèknai), z. ^i^.

^KJS ^ paikoe, z. arkoe.

iO Jj perkara -— skr. prakara —, zaaki

geval: onderwerp; ding; punt; omstan-

digheid; soort; wijze; afdeeling; artikel.

fj^sèO J? Pfrkasa — skr. prakata —,

kloek; dappar.

vwO ^ perkakas (en pekakas), gereed-

schap; toebehooren; toestel.

Vj>«\> Js perkat, lijm; mortel; cement; p.

söêrat of p. lïdah, ouwel. — t.

rakal.

iJo yi pfrkflang en berkelany, titel van

een siameesclien veldheer in de S.

M.— siam. ph rak lang, titel van een waar-

digheid, overeenkomende met schatbewaar-

der.— [T.].

\;y3p Jï perkc&toet (uit 't jav., T.), naam

eener soort van tortelduif; ook:

tekcêkoer.

ij^h S perg:! (en peg:s^i), weggaan, heengaan;

zich begeven, zich vervoegen (z. saleh);

p^iiierg:ijany vertrek; pergl td pergii^la

(iets waarop geboden wordt) ga of ga niet,

eene uitdrukking bij koop en verkoop,

wanneer de laatste prijs gevraagd of opge-

geven wordt.

. JO 3 pergol— ned. verguld—, verguld;

verzilverd.

ó Jj pergam, naam eener soort van groote

^ wilde duif.

^^^jh^jjikD j3 pergantö&ngan, w. sum.,

eene rustplaats y een bescha*

duwde plaats; nachtverblijf, — [N.].

('>^j ^ perlahan (en pilahan), /awgf-

zaam.

f W4hJ Jj perloes, in een gat schieten, hetzij

met een been of met het geheele

lichaam; door iets heen schieten, bv. door

den vloer,

iü y' P?rtiny, naam van een' vogel van het

geslacht der spreeuwen (z. tj^mp^r-

liüg, T.).

^l^2^^ï ^ perlente, batav., fatterig; coquet-

te.— [B.].

JCCJj J5 perlenteh, losbandig, los, liederlijk,

4) ^ pertö, verb. van ^jiji.

r^
j5, m^m^ram, vruchten murwen, door ze

op eene warme plaats te leggen, waar

ze kunnen broeien gew. in rijst, gebolsterd

of ongebolsterd.

' wC Jj pfrmata, edelgesteente; juweel.

/.iV.^ Jj I. permana (zelden) — skr. prama-

fta— , maat, hoegrootheid, hoeveelheid;

mempermanai, meten; tellen; berekenen.

IL — skr., een titel van Wisnoe; voor-
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' naarast; gewichtig— alleen in ant? p. (in

bik. en poëzie), naam van een' fabelaclitigen

berg.

^^>^A/0 Js pframboet, kort end touw of

koperdraad, dal aan de ranggoeng

voor zit en waaraan de vischbaak gehecbl

wordt.

[N.]; z. rambah (T.).

/milX/O ^ permadani, tapijt (oud-jav. pa

"^ <Xa/>0 Jj perambah, w. sum., snoeien, —

ramadami, jav. parang w^da-

ni, T.).^

^
.o \jL-o ] Jj perampatan , veelal perapatan,

kruisweg; viersprong of ontmoe-

tingspunt van twee wegen die elkander

snijden; kruis of kruisje bij wijze van

handteekening, — [B.]. z. ^mpat.

>..jJU^ 3 perimpin, lijk, zoomlouw.

/.t 4iLo Ji perempftwan (z. ampoe), eene

vrouw; wijfje van dieren (vgl.

b^tingi).

. >0 Jj pfrmai, mooi; liefelijk; fraai; aan-

lokkelijk ; aantrekkelijk ; bekoorlijk ;

sierlijk [voor het gezicht].

/ wo^aX ^ Pfrmïsi ,
— verb. ned.— pen^mis-

sie,

/.yMkKj^ yS pfrmësau, — eng. free-mason—
vrijmetselaar,

\ %/^K/O Jj permaisftrl,— skr, paramë-

^wari —, gemalin van een re*

geerend vorst; vorstin; koningin. — z. sdSri

en permai.

/•$ J' perocn, allerhande brandbare stoffen

(stukken hout, spaanders, bladeren,

aanvoegsel, opraapsel, vuilnis, veelal met

aarde vermengd), op een* hoop, om in brand

gestoken te worden , of reeds in brand gestoken,

waardoor een smeulend vuur en veel rook

ontstaat; memeroen, op een ladang waar-

van de gevelde boomen eens verbrand zijn ,

verzamelen de onverbrand gebleven stukken

hout op hoopen en in brand steken; boomen

berooken, door er een smeulend vuur onder

aan te maken; branden aarde, voor bemes-

ting; perffinau, land, waarop het hout, de

struiken, onkruid enz. verbrand is.

^ ,.é y3 pfron, men., zinklood, peillood (T.).

^\j ^ poernama, — skr. poernama, —
'

volle maan; vol van de maan; pasang

p., hoog tij, bij volle maan; springlij; böèlan

p., volle maan.

^/ c\j 3 pernai, w. sum., iemand op

eene beleefde wijze bij zich

ontbieden.— [N.] ; lees: ^U/ of ^^Uiy ;

't is bloot een formule, waarmee men

iemand verzoekt binnen te komen, ergens

naar toe te gaan (T.).

^ /•J %XJ 3 perontölan, batav., ruig

van puistjes (jav. pQr§ntoelP

T.).-tB.].
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^O^* Jj p^rante, peranti, batav. (uit 't

jav.. T.), toestel; gereedschap.— [B.].

c'Oo Jj pprentali, 6ct;e/, /a^/, gebod; verorde*

ning; in^iu^reiitah ^ hevelen; gelasten)

gebieden; verordenen; besturen; regeeren;

beschikken; behandelen; bewind of gezag

voeren over iels.

\^^^ysSSi20 Jj perandjat, hevig schrikken

^

waarbij men op- of achteruil

vliegt.

\^^SSO Jj pcrantjlt, van vocht opspatten,

zooals bv. waler in een glas/

dat op eene tafel slaat en door een* hevigen

slag op tafel in beweging gebracht wofdt,

of golven, die tegen een vaartuig breken

(vgl. pertjit én pantjit, T.).

I^^^*gn % ^ perin tjit, naam van een vogel-

tje.

dCSüTÜ J? peraiitjah, stelling, zooals men

bv. gebruikt bij het bouwen van

hooge huizen. — z. aram-2.

(Xi J> peranda, z. pörak.

/.4CX-> J? perindoen, z. indoet.

t$cXJ ^ perandah, voorwerpen, die men

wenscht dat gezien worden, bv. een

mooi kleed, vertoonen, door er mede heen

en weder te loopen.

dCj y' '• pprwah (en pennah), z. söêwah;

tijad^ p., nooit; nimmer; b^lom p.,

nog nooit.

II,, balav. (jav.), ligging, plaats. —
[B.].

/ -i Jj PfrDï, groote chineesche porseleinen

kom met deksel en twee handvatsel.

i ) 1^ Jj p^rwara— skr. prawara, van aan-

zienlijke afkomst; voornaam (pari-

wara, gevolg van iemand, zijn afhankeling,

T.) — jonge lieden van aanzienlijke afkomst,

inz. van de vrouwelijke kunne, aan het

hof; hofdame; dsjang p., voorname vrou-

welijke hofbediende; hofdame; hofjuffer;

bïti p., z. bïti; möedg 1^,, jongelingen van

goeden huize aan het hof, pages.

/ k^A Js pfröèsa — skr. paroeèa {grof;

onvriendelijk) —, tot iets aanzetten;

hard aansporen; iemand aanhoudend om iets

lastig vallen, dwingen, in dien zin.

l
,

Qjuü a Js peröbsoek (of persoek) , in een

betrekkelijk nauwe opening schie-

ten of varen, onverschillig in welke richting

en onverschillig of die opening al dan niet

met iets bedekt is, zooals bv. het been in

een gat, een vaartuig in een kreek; zich

door iets heen bewegen (zakken, trappen,

zilten enz.), zooals bv. het geheele lichaam

of het been door eene zoldering, het achterste

door de zetting van een' stoel; in eene weeke

zelfstandheid schieten, zakken of trappen,

zooals bv. het gehejele lichaam of een been

in modder.
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iXvu 0\ yi p?rö&sah (zelden)— van oes5h —

,

werk maken van iets; moeite doen

voor iels; zich inspannen ten opzichte van

iels; zich toeleggen op iels.

/ V4sD#) ^ perönyos, licht geraakt, op-

vliegend; wrevelig.

L ÜJ ^ ^ I. perftpoek, naam van een*

6oom met wit licht hout, dat voor

sloepsriemen en pagaaiers gebruikt wordt;

soort van Aarrf g^ra^; soort \an houten klank-

bekkens, die op elkander geslagen woorden

en tot de vorstelijke nóbat behooren.

*II. (weinig gebr.), hdii^y., dissel,— [B.].

J<^ J, z. röêgoel (T.).

^ <xj) 0. ^ piröèlali , batav., tweede woord

van astag:a pirCiÈlah (z. iXil)^iftl^)).

^ .•w/0#j yi percjèniaii, w. sum., denkelijk

hetzelfde als f i rm an ;
— het kan

ook eene menigte volks beleekenen.— [N.].

ijb#\ ^ peröhong:, diep, donker gat op

eene plaats, waar het niet behoort

• te zijn, of waardoor iets beschadigd is, bv.

in den neus, op een' weg, in een' muur,

bv. door vijandelijke kogel; bres.

[ C$\ ^ peröi, licht uit elkander vallend,

zooals bv. zachte beschuit (ook van

sommige valsche munten); brokkelig,

^ A J? perwira (in luk. en poëzie)— skr.

prawïra — held; krijgsman.

LJÜ^y perSnjok (of p?niJo|L), inge.

drukt, zooals bv. een blikken

trommel, waarop een sterke druk uitgeoe-

fend is.

25 ^ L, niemerali, uitdrukken, uitpersen.

II., naam van een' boom met eetbare vrucht.

IIL, batav., droog; niet gebonden (tida

boleh dipöêloeng).— [B.]; de h als sluiter

bij dit woord is verdacht en maakt het

onwaarschijnlijk dat we hier aan 't bat.

por a of p^ra hebben te denken (T.).

2J Jj perih, batav. pijnlijk; bijtend; armoe-

dig. — [B.]; pijn%A; jzfiJM van een gezwel,

dat op het punt is van door Ie breken. —
[H.]; z. p^dih.

/ C Jj I. peral, los (niet aan elkander vast),

zooals bv. kogels.

IL, zich heen en weder bewegen, hetzij

loopende, vliegende of zeilende enz.; lave-

ren. — z. pal.

[ C yi Pfrij staal; gesteldheid; toestand; om^

standigheden; wijze; trant; verbinding

van een subject met zijn attribuut; gezegde;

logische stelling; p. b al, de gesteldheid der

zaak; of ook pleon. de ges.teldheid; berperi,

druk hebbende zijn (zeer fraai! T.); over

omstandigheden spieken; keuvelen; memperi-

ken, tot onderwerp van een gesprek maken;—
peri-S, ter dege.

/ C J? POT— pers. ^Sjj— soort van schoon

en goed bovennatuurlijk wezen.
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C y^ P?"ja (vgl. pare, T.), naam eener

plant J wier komkommerachiige, bittere

vruchten als groente gegeten worden —
momordica chïirantia — ; de vrucht zelve;

bïdji p. (de pitten van die vrucht), soort

van tapisserie steek (naaikunst).

^o %3 Pfrïjawa (minder goed pijawa),

naam van een' eetbaren zoutwater*

visch.

^^.%Sio 3 perijanyan, z. onder p^dja-

djaran.

f Cu Jj pcrljaï(in bik. en poëzie), aa«0iWi;7?

persoon; notabele,— » balav. (uit 't

jav. prijaji, T.), de kleine edel; de jongere

hals), voorn, om er rijst in te kooken;

p. api, granaat; bom; p. k^ra, naam eener

kruipende plant, welker vrucht op een* pot

gelijkt y en welker wortels een zeer sterk

bindmateriaal zijn (p^ttjah p., z. onder

djaroem, T.).

Li5v-> ^ Pfrïffi) P^l> ^^o^^l V* b^l9# /^w/,

die niet gebruikt wordt, waardoor

er allerhande vuil in komt.

^^.»0 ^ parïjan, men., een bamboe-koker

voor w^ater of wel om er palm-

wijn of suikerrietsap in te bewaren.— [T.].

L.Jl-> Jj P?rajoh, z. pi^rottjok.

bloedverwanten van hoofden; kleine amb-
|

/ kjsK-? pas, ned.,pa^; pas-2, *cAeéi/?5/?öp/ere/».

tenaren.— [B.].

^ fi^ 3 , perètja groeiidoe, ba tav.,= mem-

^^ boèwan? goendoe naar de plaats

waar de streek (garissan) is, ook wel am-

blar genoemd; majin p., knikkeren,-— [H.].

4Xj Jj PfrïdJj ^^^l jongen barend (of uit»

broeiend) en groot brengend,

/ ^M^ 3 perisai (uit 't Tamil, T.), schild,

benkelaar.
Ui

inJ^y perïjang, juist tijdstip.

^ AajLj J> pcrlpih, w. sum., een soort van

medaillon dat door de vrouwen

als halssieraad gedragen wordt. — [N.].

t^ Jl.3 Jj P?HJoek, pot van eens bijzondere

gedaante (wijden buik en nauwen

( h^^ Pfssa, bij het weven rol, waarop de

geweven stoffe van tijd tot tijd opge-

rold, en waartegen de slaglade (geroep)

gedurig aangebonden wordt; ni^messak^n^

als eene p. behandelen, d. i. onverwachts

een groot leed aandoen aan iemand.

\\mJ pasara, poëtisch,: pasar.

L£-^ V#vM,3 poesaka (skr. poèaka levenson-

derhoud verschaffend, T.), erfenis;

nalatenschap; erfgoed; erfstuk; familiestuk;

oude gewoonten, inz. oude rechten en plichten,

die van geslacht lot geslacht overgeërfd zijn;

z. sak 9.

/.i.^Va^ pesainan (hnioet zijn pasfman,

het Basman van Marco Polo, die
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de arab. uitspraak hoorde, T.) , naam van een

landschap in het Gouvernement Westkust

van Sumatra (de Ophir districten, T.);

góênoeng p., de Ophir,

iJU^V^WiJ pesawat —7 smst. der skr. woor-

den pasa {ketting', hand; touw,

waaraan tamme beesten vastgebonden wor-

den; net of strik, om vogels; herten enz.

te vangen, en wata, koord; touw; band of,

maar met het oog op de moeielijkheid, om

de finale a in wata in de afleiding weg

te krijgen, wellicht beter wat, omgeven;

inwikkelen; kleeden) (1) — , ketting, band,

touw, strik, veer van een mechanica, of

op eenige wijze mechanisch werkzaam;

hoofdspier in de mannelijke roede; de

mannelijke roede; pees, in dien zin.

<J>A.^^^J pesti, vast, zeker; gewis; stellig. -

^ V^>v»A^l^3 pesta (verb.), batav., feest; bal.—
[B.].

vj>^AuJj pessat, naam eener soort van

Siamsch of Co^chinchineesch handels*

vaartuig, gelijkende op eene chineesche jonk.

LiS V>UmiJS poestaka— skr. poes tak a {hoek,

handschrift) —, betoovering; beko-

ring (bat. wichelboek, T.); b al d p., rampen

door betoovering.

I. postel, batav. — ned. voor-

stel? — een huwelijksvoorstel laten

doen.

IL, batav., legen betaling aan een* feest-

disch zitten. — [B.].

^ ^M^S I. pesing, batav. (jav., T.), vm-

zig; stinkend. — [B,]; baoe pesiny,

de lucht van urine (vgl. mangsit).

L.JUgs.3 poespa— skr. poespa — , hloem\

p, ragam, z. onder ragam.

^L-JiwJ pessak, batav. (uit 'l bal, T.),

kaf van padi. — [B.].

l_iLws3 pessoek, van geweven stoflen, pa*

pier en dergelijke een gat (niet

scheur) of gaten hebbend, met een gat of

gaten,

^ VJi^-^-^^^ pasmat, batav. — verb. ned.—
spaansche mat of daalder,— [N.].

/«j..4..Aig^ paseman, z. p^saman.

/.t..*fwvw*3 pasmen, passement,

^.%»*wJ pessan, opdracht; last; bestelling;

commissie; aanbeveling; memessan
,

opdragen] in last geven; bestellen; wat op*

gedragen, gelasten; aanbevelen; berpfssan

ditobrS^ti, iets aan iemand opdragen, maar

(*) Deze afleiding uit 't skr., door den Hoogleeraar, Pijnappel terecht onzin genoemd, heb ik laten .staan,

om den Inspecteur van 't Inl. Onderwijs, en den exs^cretaris van Openbare Werken, v. d. W.'s liefhebbende

zoon, genoegen te doen. Vau dergelijke afleidingen heb j ik v. d. W. trachten af te brengen, maar ik vermocht

niets op hem, daar hij tegenover een onbevoegden Direcjtear van Onderwijs den gebraden haan wilde uilhangea

en onze briefwisseling deponeerde aan 't Departement van Onderwijs, zonder mij er iets van te zeggen.
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laten sten, wat deze uitvocfi; pfSsan*IS, zijti*

laatsten wil te kennen geven; zijn testament

maken; attribuut, aan verschillende in hunne

soort zeer vergiftige dieren, by. hagedissen,

dttizendpooten enz., gegeven, omdat degene

die er van gebeten of gestoken wordt, ook

maar zijn testament kan maken.

i^^y^ pesttna, z. ^^.

^ / ^/>^ pasal of djellah, afkeerig zijn,

afkeer hebben; walgen, — [L.].

AwJj pessai, van de deelen, waaruit iets

is samengesteld, uit elkander (niet

bijeen) zooals bv. de manschappen van

een peloten en tirailleurs, de inwoners

eener stad, de planken van een gestrand

vaartuig. — z. s?ppai.

^•im^amO pesêban (jav., T.), tweede en

langste estrade van eene balai, a^^

een breede gang, de seribalai omgevende,

en waar de mindere hoofden (links) en de

geestelijken (rechts) zitten; vloer vóór eene

estrade; soort van koepel bij eene woning;

tjintjin ïkat p., ring, waarvan de steen

in een koepelvormig kasje zit.

w

^ ^-AM*J pasljar— port. pasear— batav.,

wandelen; toeren met een rijtuig.—
[B.].

-iJVMjWu^ pftsislr (zelden), zeeslrand.

pasilan, batav. (bal. kapisi-

lan, T.), zeker onkruid, zich in

de boomen ophoudende, en hun groei belet-

tende; de Mahomedanen vergelijken uit

minachting de inlandsche Christenen er

mede, omdat zij op de Eropeanen steunen

en deze tevens te schande maken. — [T.].

mj poeng, uitroeping nabootsende een plof-

fend geluid, zooals bv. dat van een'

emmer, die het ondersie boven in het water

valt. — z. k^d^mpoèng.

/ . i*A»I5ii:v.Jt3 peng'idjijan (adji I) beoefening;

school ; sep^üg^artjian , school-

makker,

^ tl-jij I. peng^aroe, batav. (bal. p^nga-

roeh, T.), onkwetsbaarheid.— [B.].

IL, benans: peng^aro, w. sum., een soort

van fijn wit garen.— [N.].

C
,

^ uÜL? P?n?apa, belang of gewicht eener

zaak.

^ yvA-5LJ penjfantar, z. antat.

• »*.

^
)

^ls;:\JoLJpengandjftr, w. sum., tJo/g'e-

ling (?f, T.); van andjoer,

volgen.— [K].
**

/.J vJiL? penganan (z. pangan), versnape-

ring; gebak.

•K-.tO^Ajij pengabaian, w. sum., iets

* waarmede men iets anders vast

bindt. — [N.] ; z. OJ^ .

^^^yJiS P?n?ftt, naam van een stoofsel van

vruchten, met eene saus van suiker

en kokosmelk.
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jÜJ pengnjar (vgl. p^nggar, T.), zwaar

in U hoofdy zooals bij het ontwaken uit

een' onrustigen slaap.

••• V

^^.»-D)yJL? pengarangan, batav., steen-

kolenplaats. — [B.] ; lees pe-

ngarungan van ar^ng even als in 't jav. —
arang (T.).

2$ ^Jij pengereh, soort van fuik

( kWs3l5 pftiigsa, muskei; part van sommige

vruchten, bv. van den oranjeappel;

vak van sommige vruchten, zooals bv, de d Ge-

rij an, waarin de vruchtpitten besloten zijn.

/ jJ^JKi I- pangsi, punt van een tol (vgL

paksi, T.).

11., oorspr. chin., soort van zeer dunne

chineesche zijde^ die inz. als vlaggedoek

gebruikt wordt.

/w^Jo poengsoe (vgl. poesoe IL, T.),

* heuveltje, grooter en hooger dan

böêsoet.

y^jÓ pcngsor, z. pensor.

^LJi^iij pangsek, batav. (bal. pang-

s^g, T.), nedersmakken.— [B.].

..WAM.JÜJ pengsan, z. pensan.

)f/wwJCj pangsai, batav. (chin.), zijne

behoefte doen,— [B.].

pt ^M^JÊ^ pangsïjoen, — nederl. — pen-

sioen.

MAL.-NEDERL. WOORDENBOEK. DEEL II.

^ iJij peiigngeng, peiigengiigaii, angin p.,

met molentjes loopen; duizeling; sui-

zend. — [B.]; uit 't bal, waar p^ng^ng:

hoofdpijn hebben bet. (T.).

C,._Ji.5t3, niemengap, zoodanig opbergen , dat .

er geen lucht aan kan komen, waar-

door iels verlegen raakt of verstikt.

^ iüili pongpong, batav., uit 't bal., Z^^-

dig uitgedronken als een kokosnoot,

waaruit door een gat geslurpt is. — [T.] ;

met knabbelen een gat of holte in iets makew

als bv. in een kokosnoot, waaruit door een

gat geshu'pt is. — [B.].

^ t, Q.JL?P?ngak, batav. (bal. pongah, mar

de schil van een citroen rieken!'

T.), ruikende naar uien, sp. peper. enz.

(soend. of jav. s^ngak). — [T,].

Ci5sJO pailgkoe, binnenbocht van den arm; \

nieniangkoe, in den arm hebben,

in den arm nemen; voogdijschap voeren

over iemand p waarnemen voor een* ander:

besturen, regeeren, beheeren.

pengki, batav. [B.],: poengki.

i3sji3 poeiigki — oorsp. chin.--, soort

van platte mand, van voren open en

met twee handvatsels, waarin aarde, zand,

mest enz. gedragen wordt; stalmandje,—

* batav., een langwerpige vierkante stalmaiul

zooals die om paaMendrek op te ruimen

(vgl. pengki). — [T.].

87
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•H- CJL^.^3 l>on^ka, balav., de snede van een

kleedingsluk. — [ï.].

¥: /jJvaJo pangkalan, w. sum., badplaats

of waschplaats van eene rivier.—
[N.]; z. pangkal (T.).

\j^^/C>00 pangkat, trap; graad; rang; waar-

digheid; vgl. tingkat.

^ ^iX^ÜJ pongkot, batav,, ondereinde

of onderste van iets: ^t tegen-

overgestelde van o e dj o eng; bv. pongkót

tembok, pongkót batang pohon; pong-

kót gïgi en pangkal gïgi (bal. panggal,

een kies, T.), de kiezen. — [H.]; z. bongkot

en pongkol. — [T.].

S^JLj pangkoer, soort van houweel, om

den sago uit den stam te hakken. —
*men. een patjol (T.).

peng^kar, van de beenen sterk naar

J

buiten gekromd.

/ wè^ii-5, memangkas, iets, dat rechtop

staat of houwen van het bovenst

gedeelte, zooals bv. de uitschietende loten

van eene omheining; onthoofden door een'

houw.

^^L-Js»JÖ y memangkoeng, kloppen, zooals bv.

met een' knuppel, een stuk hout en

dergelijke.

pangking -^ oorsp. chin.^— , slaap-

plaats; slaapstede; slaapvertrek. —
* pangkeng, batav., kamer. ~ [B.]; bal.:

gevangenis (T.).

u

Ct'

pangkak, soek., legen elkander

slaan, zooals bv. bekkens.

, k5sJt3 pangkal, tegenovergestelde van (ë-

djoeng; begin (mat.); gedeelte, dat

het dichtst aan den oorsprong is; dikst

gedeelte van iets; titel van een boek, hoofd

van een geschrift: p. mata, binnenhoek

van het oog; pangkalan, wat op een pangkal

gelijkt; begin van een weg aan een* water

oïeen* hoofdweg; landingsplaats, aanlegplaals,

steiger; fonds, kapitaal. — p. gigi, z. onder

pongkót.

-)e A5sJo pongkol, ba tav. (bal. bongkol,

T.), boveneind; benedeneind; stam.—
[B.]; z. pongkót (T.).

^ A^XJ pingkei (terpingkel-2), batav.

(bal. ingk^l, T.), schudden of in

elkander zakken van 't lachen. — [B.].

cKJSjLJ I., memangkali, gooien met een

tol naar een* ander, die reeds in

draaiende beweging is, om hem weder te

smijten; eene tegenpartij in een' redetwist

raken, troeven.

II. pangkali, kruis, dat men op het voor-

hoofd van een kind of op den achtersteven

van een vaartuig maakt, ter afweering van

booze geesten; meniangkab, voorzien van

eene p.

poengkali, ^roo/ stuk van iets; brok.
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^

J

J

J

^<v •'• pengga, rfee;? (niet plat), bv. van

een' schotel

<lS uit.3 Ppnggaga, naam oener eetbare

kruipende plant.

t QJ ulx3 peng'galak, batav., zundgaL—
[B.]; z. galak.

UJÜ poenggawa (en peuggawa) — skr.

poenggawa (6w/, in smst., edel;

voortreffelijk) -- titel van een' ambtenaar,

die het bevel voert over een gewest; land-

drost; gezaghebber. — ^penggiwe, batav.,

ambtenaar. — [B.]; z. pegawai.

• panggar, stelling met een vloer, om

er iets (bv. borden, schotels, visch),

op te zetten, ook bij fuiken gebruikelijk.

j^IJLj Penggar (vgl. p^ngar, T.), bedwelmd;

tabak].

^

zwaar in U hoofd [zooals bv. van

poenggoer, doode boom, zonder

takken; tronk,

pinggir (zelden), zoom, rand, kant,

boord.

jIlSs,JL3 panggang, wat geroost is, als ware

het roostsel; gespleten stok, waarin

een dwarshout gestoken is, zoodat dit veel

overeenkomst heeft met iets, dat men wil

roosteren. Het daardoor ontstaan kruis

wordt op eene in het oog vallende plaats

op een vaartuig bevestigd, ten teeken, dat

c-

dit vaartuig te koop is; memanggang,

roosten, roosteren, braden aan een spit of

gespleten stok, braden op een' rooster; een*

vaartuig voorzien van eene panggang,

ajam p., roost-kip; p. ajam, als ware

kip-roostsel; SQp^rti kcêtjing d^ngngan

p., als eene kat met iets geroost (waar zij

met geene mogelijkheid van af kan blij-

ven), spreekwoord; pemanggang, hoeveel-

heid die op ééns geroost wordt of is, als

ware het roostsel.

>».-Ü* panggoeng, verheven stelling; too-

neel; rSmah p., huis op stijlen,

boven den grond, zooals de maleische

huizen; met het eene einde op iets liggend;

aan het eene eiiide onderschraagd (z. ook

onder sila. T.).

t poenggoeug, deel van het lichaam,

waarop men zit (desasz), achterste,

in dien z\n\bil; dcêdoek p,, van een' kokos-

boom zoover in wasdom zijn, dat hij een kort,

rond stukje stam heeft, vertegenwoordigende

als het ware zijn' achterste. — ^f ponggong,

w. sum., het dikke gedeelte van iets; pong-

gong pedang, de rug van een zwaard;

ponggong kaki, de wreef der voeten.— [N.].

^XA3 pinggang, middenlijf, middel;

lendenen; p. s^löêwar, de schuif

van eene broek; p. dajoeng, plaats ius-

schen blad en steel; peminggang, achterste

27*
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riem, aan stuur- of aan bakboord, op roei-

vaarliiigen mei lange riemen, ilie als ware

het aan de leinlenen van hel vaarluig be-

vesf4gd langer en zwaarder is, aan de

overige riemen naar voren loe: nifm, die

zooilnn'igni rinn hnnfevil, waartoe de sterkste

en besie der mal rozen genomen worden.

,,^JL-N^JtJ poenjig'oek. naam van een' vogel

van hel geslarbl der uilm: z.

rindoe htêlan (en goenggoek, T.).

.. .XJ ..%
•

_^,J1^X.JL3 pOHiiffok, (jritol en hoog, doch

Zfch Oftduii/elijlc voordoend li-

chaam, zöoals bv. een hoog eiland in de

verte.

paiig:g:oeI, balav., de heup.

[B.].

, liieilieiig:g^al, doorhakken; doorkap-

pen; in twee of meer stukken hak-

. . . kappen; bóêlan s^p^nggal.ken;

halvemaan,

\S>^JL3» memangg:!!, roepen; noemen (deze

laatste beteekenis is uit de brabbel-

taal, die op Rijow fortuin schijnt gemaakt

te hebben, T.).

^n^jsJm pinygan (uit *t Tamil, T.), bord;

schotel; p. pagar malSka, z. on-

der pagar; p. batik, soort van chineesche

borden, met een bloempje, als sommige

batik-monsters.

r

^ 4>v-X^, kondé ponffgo, batav., een soort

van kapsel zonder haarpen l)ij jav.

vrouwen in gel)rnik. — [T.].

^-5s^A3, memoen» gaü, ontschrpen; lossen;

overladen

^X.J^ pjniulïma (van lima, in de ongehr.

beleekenis van hand), bestierder;

hoo/d eener bende (inz. krijgsvolk); aanvoer-

der, krijgsoversfe. kommandant , gezaghebber

vaneenoorings ofroovervaartuig: p pc^rang,

berelhebher van eene hoeveelheid, krijgs-

overste, Ie land of tevvaler; p. kïri en

p. kanan, eerste en tweede adjudanten

van den opperbevelhebber te water of te

land. Te water is ieder op een afzon-

derlijk vaartuig; p. b^sar, hoofdbevelhehber

van een eskader of eene vloot , is steeds van

vorstelijke afkomst, staat echter onder de

bevelen van den laksamana.

^ /j 0^\jLf.JL3 penganipawan, w. sum.,

eene weide,— [N.].

^^JikJij pendanten, batav. uit 't jav.,

bmid, bruidegom (komt echter ook

voor in mal. gedichten, T.).
^

^
) ^(? ^ ^ pangliöèloé (spraak uit p^ugoe-

loe, T.), batav., hoofdpriester;

p. moewara, havenmeester. — [B.].

poengg'ai, naam van een* boom.

-X- iAJLJ pan8:liii8: (siak.), onoplettend; on-

verschillig, (z, lalai); — is den-

kelijk 't jav. woord (T.).
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^ x.wAA. > pen^alUan, baiav., uit H soeiid.

schijnziek; vahchxan karakter;

wangunslig; eigenzinnig?— [B.].

mSi^JLi pengempang (zelden), vijver, om

er visch in te bewaren (z. ^mpang

en èrapang).

/]^it3 (vgl. J^') pengöêloe (van Jyt),

hoofdman; opperhoofd; hoo/d; presi-

dent; p. hamba radja, onderhoofd over

al de raïjali van Lingga, slaande onder

den örang kaja van M^ppar, hel opper-

hoofd,

^ (, a-JéJL? pengcfelak, w. suni., gevolgen

van een handelv^ijze; iloelah

sakarang p^ngcëlak dari kalakoean-

raoe, dit zijn nu de gevolgen van uw

gedrag, — [N.]; dat dari heeft N. uit de

brabbellaal (T.).

»* *

/j ^«aXJJ pangeran (in bik. en poëzie)—
oorspr. javaansche titel voor vors-

telijke en andere voorname personen. —
Een der hoofden van het eiland Sijantan

voert dien tilel, als zijnde van br^neische

afkomst.

H- \UL-5 pepare, batav. (uit 't jav., T.),:

p^rija.— [B.].

-X- ^ \\JLi pcparera, batav. (uit 't jav., T.),

rJ
een verkoelend, welriekend smeer-

sel.— [B.]; z. param.

-^ r CuLj papaja, batav.,: k^paja.

Ij^y^A .fi Pfppat, zonder uitstekende punt of

verhevenheid; effen; vlak; van eene

uitstekende punt of verhevenheid beroofd;

stomp: afgeknot; van een' berg of heuvel van

den top beroofd— ; van grond met verheven-

heden geapplaneerd — ; \m inhoudsmaten

voor graan en der|2;elLjke zonder uitstekende

punt of punten enz. zijn: memeppat, zonder

uitstekende of verhevenheid doen zijn (maken),

van eene uitstekende punt of veihevenheid

berooven; van den top berooven; afstompen,

afknotten; applaneeren; afstrijken (vgl. jav.

p^p§ t, T.): den doorgang beletten aan iets, den

in- en uitvoer van iets beletten; monopolisee-

ren, niet toelaten koopwaren, vreemdelingen,

blakkeeren; p. gantang, vlakheid als die

eener (afgestreken) gantang.

'H- / jJ^d^ P?P?s, batav., uit 't bal, steeds,

dikwijls. — [T.].

iy_ oA ^ I-> menieppak, knappend kauwen,

zooals bv. beschuit, suikeriet en

dergelijke.

II. peppak, van al wat eene hoevelheid

deelen, hetzij levende weezens of levenlooze

dingen, bestaat en een geheel vormt de

totaliteit; geheel (vgl. jav. p^p^k, T.);

sepeppak) geheel en al; z. onder b^rin-

d?.

papakerma (in bik. en poëzie) —
skr. papakarmma— , slecht; on-

deugend; vgl. JtJ.

CJ>
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^ i êA_^ pepffiroe, balav., blaas, buis;

zak.— [B,].

-H- / j^ \ ^iL^ papöêroes, batav. (van 't jav.

poéroes, T.), de blaas.— [B.].

•^g 4^,^ 1^ papö&wah, Nieuw-Guinea.

2°., batav., wollig; kroesig; kroeskop;

orang p., inboorling van Nieuw-Guinea. —
[B.].

^S^> memeppah, slaan met een lang

voorwerp op of tegen iets, zooals bv.

met een' stok op eene rot; van iets, dat

hangt, bv. vruchten afslaan,

y jiJj P?ppai, z. onder cêdang.

L Q,,^-^ I. pak, latten, die eene heining

samenhouden; pakkist; kist, waarin de

opium vervoerd wordt; in een pakkist doen;

dicht spijkeren y bv. eene kist, eene deur,

een venster.

II. — verb. ned. —^ pacht; packtschat;

verpachten,

III., uitroeping nabootsende een klappend

geluid, minder zwaar dan pok, zooals bv.

dal van een boek, dat op zijne breede zijde

valt, of van eene tafel, waarop men met de

vlakke hand slaat. — z. l^pak, k^l^pak,

k^l^ppak, dj^l^ppak en bah.

IV., batav., pak; baal.— [B.].

^ ^1 _
Q ^ POC^^j batav., op de beide armen

dragen of houden, bv. een kind. —
[H.3;vgl.po.~[T.].

L^Q^,^ I. pok, uilroeping nabootsende een

ploffend geluid, zwaarder dan pak,

zooals bv. dat van een kokosnoot, die van

den boom valt, of van een' emmer, die kop

onder in het water valt; plof — z. l^pok.

IL, meng^epok, batav., een prauw lossen,

d, i. de lading uit een' lichter overnemen. —

L_ —3 pik, uitroeping nabootsende een

klappend geluid, helderder dan pak,

zooals bv. dat van een houlen doosje, dat

op den grond valt. — z. l^pik.

(^^>nÜ—J pokta (in hik. en poëzie), z. cl;'^'.

;j>nÜ«3 Pfk^at, z. pakal.

( KK*vii-J I- (skr. paksa), memaksa, on-

rechtmatig di^ingen (ook om iets

te geven); onrechtmatig nootzaken; onrecht^

matig plegen van geweld op iemand; met

geweld afzetten; pepaksaitn, onrechtmatig

gedwongen enz, worden; onder onrechtmatige

dwang verkeeren; pemaksa, wie onrecht'

matig dwingt enz.; dwingeland; geweldenaar,

IL, tijdstip of gelegenheid, ter verrich-

ting van iets.

/ )^Ü^3 I- paksi — skr. paksï — vogel;

vlinder.

IL, as; spi:l (vgL jav., T.); p. hindoe,

centers of taatsen aan eene draaibank (vgl.

pangsi, T.).
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•^/^#WiiL-5 poksai, batav.^ tuimelen, buite-

len, duikelen. — [B.].

/wA>jUii3 pahsjiiia, noorden (waarscijnlijk

eene wijziging van daksjina, om

lict tegenovergestelde daarvan aan te duiden).

^ èiiw, z. Liyii*.

vüi pakiiia, naam eener liaan, met eene

^ groote, zwartroode, veeldradige bloem,

welker bladeren op elkander zitten als die

eener pas ontluikende roos ; Lij enkele vrou-

wen, een uitwas in den uterus van den vorm
|

eener pak ma-bloem, dat nu en dan de glans

/Aiigend omsluit en aldus de wellust van

den man verboogt. De bloem wordt in de

geneeskunde gebruikt, wanneer de vrouwe-

lijke scbede te nat is. Van den uitwas in

de uterus eener vrouw verhaalt men, dat,

wanneer de vrouw baar kleedje (kaïn)

droogt, bommelen en bijen komen, om er

de lucbt van in te zuigen.

. k-V ui (jav. b^katoel, T.), böèboer peka-

toel, brij van póèloet-rijst , inz.

zwarte.

•)( <^0 uiJ? pekateh, w. sum., iets ivat kleiner

maken van kêtêh (,Vi^, T.), bet

zou eigenlijk moeten zijn pekeitei (;%juO\

T.).-[N.].

•X- ^-p^u3 pekatja — misscbien skr. pangka-

^*-^ dj a, de lotus — kan, daar het als

beeld van het hart gebezigd wordt, als

liefkozingswoord in zwang genomen zijn;

meestal ^UJ ^ . In *t plantkundig Woor-

denboek van Filet vindt men rabnab^kadja

(te lezen rat na pak a dj a) als een javaansche

naam van de gompbraena globosa. Denkelijk

is hier de variëteit bedoeld met roode,

robijnkleurige, bloemen, zooflat de lieflvo-

zingsterm ook hiermede in verband kan

gebragt worden. In de Angling Darma,

uitgave van Winter: mas mirah sawang

r^tna pakadja. — [T.].

>r\x»\lj pekasam, visch of vleesch, doch

^ voorn, visch, in stukken gesneden en

in potten of vaten ingezouten, met bijvoe-

ging van gekookte rijst of gekorrelde sago

(p^l^mang), die, in gisting overgaande,

aan het geheel een' zuurachtigen smaak

geeft; z. masam.

^/y-Doi pikangan, papikang^an, batav.

(jav. en bal. pikang, T.), lies. —
[B.].

Ci3 ui pekaka, maleische volkstam van den

Riouw-archipel; naam eener soort

van ijsvogel.

f >iw ui pekakas, z. perkakas.

I. pekkat, van vloeibare zelfstandig-

heden Ujmig, dik, ingedikt; van koffie

of thee sterk,

IL, z. pakat.
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Lli; ^Sn5 pekerti en perkeriti — skr. pra-

kr^li — aard, naluur, natuurlijk

karakter, natuurlijke inborst. — z. ^mL .

^ S^*^ pekoeug:, kanker; p. iiias, z. inas; p.

m ^ 1 aj a ng , oppervlakkig ; p. 1) óè 1) o e k ,

niet etterend, maar droog.

Ui.

t^^^_jjj>0 pekkak, kardhoorig; van een munt

of ander stuk metaal een doffen

klank hebbend, niet klinkend; meniekkak
,

kardhoorig maken door aanhoudend schreeu-

wen (fig.)> sepekkak, naam eener groote

soort van strandsnip, die zeer kardhoorig is

en met de handen kan gevangen worden, als

zij den jager niet ziet aankomen. Wanneer

eene harer aan eene lijmroede gevangen is

en de anderen dat zien, dan komen zij allen,

om de ongelukkige te verlossen, vvaarhij

echter velen zelf blijven vastkleven.

L Q-^t>J pekok, van den arm sterk naar

buiten verdraaid.

^. JSJ> I- pekkan, naam eener bloetndragende

heester— jasrainum grandiflorum ;
jas-

mijn; p. höötan, de wilde soort.

IL, markt, marktplaats. — z. r^kkan en

rakan.

pakanira (in luk. en poëzie), gij

(jav., T.).

^ ijK3 1. pekft, op Bal. als Mal. gebezigd,

ten.

IL, z. ^.Ca/oj .

^sj Pfkkau, gillen

.*J aSJS poekc&loen (iu bik. en poëzie van

jav. oorspr.), Aeer, inz. als aanspreek-

woord.

-)f / .4 (laSJ pekiwaii, batav. (uit 't jav., T.),

modderpoel; vuile waschplaats.—
[B.].

u;

Liio peg'gl, z. p^rgi,

OlJ pegawam, batav., advokaat; pleit-

bezorger. — [B.].

/ C^\ij, P- jang m^ndjaga oendang-2,

officier van justitie, fiskaal.

X-

cy

*tJ^

1000 chin. muntjes (lamp. 1000).-

^\,^^ys>3 pegat, batav. (uit 't jav., T.),

iemand den weg afsnijden; opvat-

ten.— [B.].

^^O peggar, naam eener soort van fazant,

van de grootte eener halfvolwassen kip.

p]g:ariiij^, w. sum., vei-stommen. —
[N.] ; komt van p^ en is de bena-

ming van een toovermiddel (T.).

^/ >kkNJ pegas, soek., veer (werktuig),

dat, wanneer het gebogen wordt,

eene terugwerkende kracht heeft); p. djam,

horologie'Vêei\

'^tjsj^, memeggaiig, houden; vast houden;

aanvatten, hebben; ander zich hebben;

[T.]. bestieren: waarnemen; memeggang poewasa,



JÖ 425 cUi

of ook alleen m^m^ggaog, bij uitnemend-

heid, de vasten aanvaarden.

N>L5 P??8?al> van het gemoed verstijfd;

verdoofd — ; baloorig,— ^ pegel, batav.

(uit 't jav., T.), vermoeid, moede, — [B.].

/•J>0 pcgga» en pegoen, verstomd en on-

bewegelijk.

pigantar, w, sum., = jiXui'; van

gantar. — [N.].

V3 I. pal) een nog niet lang in zwang zijnd

woord, waarvan de oorsprong en prini.

Let. onbekend zijn, alleen gebruikelijk in

böëwang p., laveeren. — z. p^rai.

IL, batav. — verb. ned.— paai — [B.].

^ >^\^ pelaboer, spijs of geld dat aan

iemand voor een"* bepaalden tijd ver^

strekt wordt; rantsoen; traktement, — Voor

traktement in geld wordt tegenwoordig meer

gadji gebruikt (vgl. b^laboer, T.).

i
* J Jt\3 pelata, naam van een' zoutwater-

visch.

<-C 2«3*^Aji l'"- pelatok (jav. p^laioek,

T.): b^latok.

2<^., soek. en batav., ook: Müu van een

a

¥:

J

geweer.

is.^A3 peladjar, z. adjar.

<Xawo^ pelasoh, aartsluiaard; wie niets

goed doet,

p, JAJS pelangi, regenboog, — z. palang.

<Jiii^\j pelSngab, wagenwijd open.

iK^jKi pelapah, bamboes, open gespleten

en plat geklopt ^ voor bevloenng^ be-

schotten en dergelijke (vgl. p^loepoh, T.).

LtS t^\3 P^lSffa en, minder gebr. kepelag^a*

/.t rJ^AJ? pelatöwan, z. p^lalawan.

/•i v^^ pelalauan, z. p^lalawan.

./O^^AJ? pelamiii (in plaats van perlamiü,

van 't ongebr. lamin), versierde

slaapplaats (z. pantas) voor de moeder eener

jonge dochter, die in een vertrek, de k^-

palqi P-J dat aan het hoofdeinde van de p.

staat, afgezonderd is; ook voor bruid en

bruidegom.

..j'^A^ pelana — pers. ^h {pakzadel) —
zadel,

i%&Ŝ ii pelahap; djelödjoh; — z. be-

lalah.

/.ïjCb^AJi pelahan, z. perlahan.

^4X«>^\3 pilajah, \v. sum., = jii^'; van

lajah.-[N.].

.^/J?\uJjj, z- bagai.

/ Ós^j^S pelehaja (in tik. en poëzie), beuly

scherprechter (ook ^^[y^, T.),

i^^^sj^ pelat (op cenige eilanden van Riouw),

moede, vermoeid (vgl. p?la^: en pe-

nat, T.).
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"^JCy^ '• P?""' ^^^^^' (^S^- ni^lit, T.),

gierig. — [B.].

«IL, naast pale. — [B.].

^i^^^/vjj pelet, batav. (uit 't bal, T.), op-

siroopen,— [B.].

•^ JsXi peleter, batav., iemand achter de

vodden zetten,— [B.].

mjij^ peleting, bamboezen buisje, dienende

bij het weven, om er het garen van den

2^^ haspel (olak) op ie winden (bal. id.,

jav. kisting, T.); buisje, kokertje,

^/P 4aAJ? peletökan, batav., kleine erw-

tenblazer of klapper, — [B.].

/.5 \vJS;x\J pel^djaran, z. adjar.

^^A-J peler, mannelijk lid; batang p., de

mannelijke roede; böêwah p., z. onder

bffiwah; b. p. kambing, is de eetbare

vrucht eener liaan en v^egens hare gelij-

kenis met den balzak van een' geitebok zoo

genoemd. — De dunne pitten, pïtis-2, zijn

een zwaar vergift; b. p. s^ddjoek, sing.

(koude teelballeo), naam eener met schaar-

sche haren bezette vrucht, die op een* van

koude gerimpelden balzak gelijkt; p. ïtik

(de mannelijke roede van eene eend) , schroef;

peler-pelêran, een lelietje van zilver of goud,

met twee balletjes aan het boveneinde (na-

bootsing van de mannelijke schaamdeelen),

om de schaamdeelen van nog naakt loopende

jongetjes te bedekken.

/ W4sX5 pelsoe (zelden) — port. falso —
valsch, onecht,

/ mJ<3 péles— verb. ned. — , flesch.

\Um-aJ? pelasari, z. ^mp^lasari.

•X- \\.^^Xj poelasari, naam eener welrie-

kende heester— alyxia stellata—
die men op de graven plant; 5 da s p., de

alyxia stellata, een geneeskundig plant. —
[B.].

{^^^y\MKX^ pelessat, wegvliegen, door het

ontvangen van een* slag of schielij-

ken stoot, zooals bv. een steen, die een*

slag met een' stok ontvangen heeft (vgl.

jav.^ T.).

^j^^/y^^w^Jj pelessit, naam eener soort van

kleine sprinkhaan; soort van gees-

ten, die den vorm van die sprinkhanen

aannemen; fluitje van den bootsman.

iA^ pelang— pers. Ci^i^ en CXUj (spr.

palangg); luipaard; al wat vlekken

van eene andere kleur heeft— , I. panter;

luipaard; tijger; streep van eene andere

kleur (z. belang); p. kasau, de konings^

tijger (de zwarte strepen zijn hier bij

daksparren vergeleken); berpelang, strepen

van verschillende kleuren hebben; bandera

walanda b. tiga, de hollandsche vlag heeft

strepen van drie verschillende kleuren (vgl.

jav, belang t^lon, T.); veelkleurig gestreept,

zooals bv. de regenboog. — z. pelangi.

\
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^ nXi peloengr, batav. (uit H jav., T.),

soort van watersnip, — [B.],

¥: nsJi^Xi pelangpang, balav., lange over-

dekte bamboezen zitplaats bij

feestelijke gelegenheden. — [B.].

-^ iJijLk! peloeng^poeng:, balav. (jav. ploem-

poeng op zijn balineesch uit-

gesproken, T.), stevige biezensoort ot dunne

fijne bamboe (oud-jav. p^roengpoeng als

vertaling van *t skr. eraka, — [B.].

•K- (.^.JijtA3 1 teplengek, ba tav., van schrik

verslommen, bv. als men bericht

krijgt, dat een vriend onverwachts overleden

Ls.— [H.]; \gl. soend. mal^ug^k.— [T.].

(^iisiÜJ pelangki, z. p^langking.

2^., batav. — verb. ned. palangkijn. —
[B.].

iLJ^oLA-5 pelangking (en pelangki), rfraög'»

stoel, draagkoets.

Ljjr^'
pelangkiran, batav., vier-

kante bak, op 4 pooten en

in vakjes vei^deeld, ter bewaring van kokers

voor krekels, die men om eene weddingschap

laat vechten. — [B.] ; op Bali een 4 kante

bak om offeranden op te leggen voor

koemara, den god der kleine kinderen

(T.).

^^m l^ pelaiiggi (en pelinggam), veel-

kleurig marmer

[T.].

pelèngjèt, batav., uit H bal^

de eikel van 't mannelijk lid.—

r
z.

pelpa, div., takjes van moeskruid,—
[M., S.]; z. p^lQppah (T.).

peleppali, hoofdrib van een palm-

varen-of pisang-blad, of van andere

groote bladeren, hoofdsteel, waaraan eene

hoeveelheid vruchten of bloemen van kleinere

steelen hangen. — z. töêlang.

^ f
ykXs polpolen pöpol (soend., T,), balav.,

gemalen verkoelende bladeren of

geneeskruiden, die gewoonlijk op het voor-

hoofd of de slapen gelegd worden. — [B.].

pelak, vermoeid (vgl. p^lat, T.).

, niemelok, omvatten met de armen;

omarmen; menielok to^boh, zijneigen

lichaam omvatten, d. i. de armen over de

borst vouwen.

^\^ QASj^iiJw? plöksök, z. onder pódjót.

^LLXaÏ palka, batav., scheepsluie— [B.J.

\^f xAJ Pflik, buitengewoon schoon, mooi,

fraai; vreemd, ongewoon; moeielijk;

nama jang p., een vreemde naam.— pelik-lS

(jav. p^p^lik, T.), soort van oorsieraad

(vgl. pQtik.2, T.).

i^;>/v5vX5 pelekkat, verb. ned., pla/caat,

aangeplakt bevelschrift.
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A.^Ss^X3 pelekkob) krom gebogen, zooalsbv.

een rotting, de nek, de rug.

r*i §\ ^\JL3 pelalawan
,
pelalC^au en pelalc^-

Vf^w^dwarshooming, verhindeiing;

stapelplaats, naam der hoofdstad van het

rijk Kampar, onder Siak, zoo genoemd,

omdat vaartuigen niet verder naar boven

of naar beneden mogen gaan [ned. verb.

zijn palalawang en (nog erger) poelau

lawang].

UÜ'.

pelembang (eign. van een plaats

op de Oostkust van Sumatra, T.).

-k-z^ws^-^JL? paloemban, batav., kristal. —

mJi^mA^ pelanipoeng;, dobber; drijfton, boei;

naam van een' zoutwater-visch (z.

onder doedoel).

pelenipap, z. t §1^m pap.

peloempCèn^an , batav. ,

open; moewara p., de

opening in de kaaimuur van het oosthaven-

hoofd. — [B.]r misschien van p^loeng-

poeng (T.).

•H-/» wJij pelen, batav. (uit jav., T.),

buffels ongelubd. — [B.].

/j )\JCJLaJ> pelantaran, z. anta;-.

^JLaJ? pelantar, z. antar.

van

pelintir, batav., wringen; uitwrin-

gen , bv. een handdoek ; pelintir tali ,

touw draaien ; kepang tali , touw vlechten. —
[H.]. — cf. jav. poefttir (Cohen Sluart);

ook: poelintir; vgl. ook gelintir.— [T.];

vlechten, in elkander draaien. — [B.].

iXxAJ? pelantiiig, van voorwierpen, die op

de eene of andere wijze een* schok

ontvangen hebben, een eind wegvliegen en

dan op den grond nedervallen, zooals bv.

de steenen van een' muur, waarin bres

geschoten wordt; van zijne plaats raken en

op den grond nedervatlen, zooals bv. een

hoofd, dat door een* houw van de romp

gescheiden wordt.

^2;y^S^^J<A^ pelentjet, door persing voort-

schieten, zooals bv. eene kersen-

pit, tusschen twee vingers, de etter uit eene

zweer, die geknepen wordt; van iets dat

geworpen of geschoten is zijwaarts afsprin-

gen, door een lichaam te raken.

^SxILL? pelantjar, in de bouwk. regel

tusschen stijlen, hetzij van onderen

of van boven.

•X- cXXJ<J palenda, w. sum., onderdanen;

troepen; legerscharen enz. — [N.].

C^cXaAj pelandoek, naam van een

diertje, dat in gedaante veel

overeenkomst heeft met een hert of ree—
moschus pelandoc;— dwerghert, dwergree.
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gazellelje (in de Mal. fabel heeft dit dier de

rol van den vos; van daar 'l Ngadjoe-Daj.

landok, list, T.). — De p^landoek is

grooler dan de kantjil en kleiner dan de

n a po h en bekend door zijne list.

^lXaA3 piliiiïdöé, w. sum., eene kwetsbare

plaats achter het oor van den oh-

faut,— [R].

VJ^amJLaJ peleiiset, van hel onderste ooglid,

naar beneden getrokken y zoodat de

binnenkant te zien is.

"Vc %Ai? Pflö^j balav. (jav. p^loeh), niet

.y

.y
[T.];kunnen rijzen v. d. penis.

impotent, — [B.].

^ Qfvw ^X3 pelödjok, z. onder poJjok.

i ^\j pelcèroe (men. piloeroe, T.) —
port. pelouro — kogel; p. böêlat,

geweerkogel, in tegenoverstelling van kogel.

o tAj pelcêwang, stille, bv. van den wind,

^ van drokken arbeid en dergelijke

(z. onder lóèwang, T.).

^ (^ V éJ<3 pelfi^poe, batav.,: p^löèpoh.—
[B.]-

i_ S_3 A.iJg pelöpok, wijz. van kelopak,

bewegelijke bedekking op iels,

alleen gebruikelijk van de bedekking van

het oog; p. mata, ooglid.

^^X-Jj é-Aj pelöèpoh, plat geklopte bamboes,

waarvan eene soort grof vlechtwerk

gemaakt wordt, voor wanden, vloeren, zol-

deringen enz. (vgl. pelapah, T.); meme-

Iftpoh, p/öf^ kloppen of beuken, inz. bamboes;

ter dege ranselen.

i,_ ^^^k3 pelólok (z. p^loeloek onder

y] en vgl. jJ^, T.).

<KXj peloh, zweet; verdikte wasem, die zich

ergens aan zet.

AXj Pflik, Aü (pilah) en pïlih (ware

spelling en uitspraak onbek.) — pers.

pillah {schaal eener balans) — soort van

langwerpig vierkante schoteL

<\AJ peleh, de lever; soort van leverziekte;

ook: d^mara p.

\u2A3 (en, bij smtr. pijara, dal in een'

gekuischten stijl niet gebr. wordt)—
skr. parihara — memelihara, hoeden;

behoeden; sparen; beveiligen; beschermen;

bewaren; in waarde houden; aan zich houden;

behouden; in dienst houden; zorg dragen

voor iels; koesteren; groot brengen; fokken,

kweeken; besturen; handhaven.

, ^Ls pelai, z. palai.

pelita — pers. AjuJb — , pit van

eene lamp; lamp.

pelijot, batav., verzwikken, —
[B.]; vgl. onder s^lijoe (T.).

iuJsXj, z- onder b^lak.

t o ysr\ jt^XJ pelê^ok, gezwikt, verzwikt.

^S^VaJÜ?? memelêtjeh, vleien, flikflooien;

V *•

door vleien trachten te winnen ;
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lekker maken; knoopendraaien; phnmstrijken

bij iemand. — z. bcdjoek.

M- i ** J ^aXj pelret, soek.^ himing^ zooals

bv. van een' (rap, stoel of der-

gelijke; tangga Qmas b^rp^lêretk^n

përak, eene gouden trap, met zilveren

leuning; kajoe pelérêtan, leuning-hout, d. i.

hout van of voor zulk eene leuning.

/ >^aA3 pclljas, toovermiddel tegen projec-

tielen, andere wapens en toover-

middelen.

'er

polisi — verb. ned. — policie,

VJ^aas^aAj pelêset (vuig.) , uitglijden, — z.

g^lintjir.

«-^^LjLaAj palingang, w. sum., denk {??);

zweven, — [N.].

-^.•j-JIaAJ pèlêiigan, batav. (jav.), de sla-

pen,~[Tl

palin^an, w sum., het doorslaan

eener balans. — [N.].

{^^ji\}<3 Pflïpit) schuifzoom (z. rorok

I , T.).

/ u^^£aA3 pclïpis, slaap (gedeelle van het

hoofd); pelipTvSan, streek van de

slapen,

V^><SsiaA3 pelekat, naam eener plaats op

de kust van Coromandel, waar

eene soort van kleedjes van mindere kwali-

teit geweven worden, die van daar den

paam van kaïn p., bekomen hebben.

l, tlJ>s^\JsJ pelêkok
, onnatuurlijk gewron*

gen; verwrongen,

^r.wAA3, terpelijoen, batav., averecht; één

binnen en één buiten,-— [B.].

iV v-.^ pematang, hooge, effene en drooge

grond van eenige uitgestrektheid, inz.

in de lengte, aan welks een' of beide voeten

zich lange en natte grond bevindt.

* 2^, men., rijstvelddijkje, — [T.].

/j v.-|wJ pemali, wat eenig kwaad ten gevolge

heeft, hetzij eene handeling, of het

nalaten eener handeling; sala p., huiduit-

slag, ten gevolge van nadeelige invloeden,

waaraan men zich heeft blootgesteld, waar-

onder ook gerekend wordt het nuttigen van

nadeelige spijzen of dranken.

•^ / wW 1.«^ penialesan (van males) , batav.,

altijd lui zijn. — [B.].

^/^JV-^ I. pemalan, w. sum., duizelig

worden,— [N.].

^ IL, half rijpe kokosnoot (bal. pQmal^m,

T.).-[R.].^

^C ? \U.^ pembarep, batav. (uit "t jav.,

T.), het eerste kind. — [B.].

L-JlJ* i>^3 pembotok, amfioenrooker;

slecht sujet,

^/-j5s.Ajs:\.^ pemadjïkaii, batav., uit 't

soend., baas, meester van

ambachtslieden. — [T.],

peniidaiio'aii, z. onder bïdaug.

-^^ Q^^Jj pompa, balav. uit 't hollandscb,

een pomp, spuit, T.).
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iil-4^ pampang, eene breede oppervlakte

vertoonend, zooals bv. eene soort van

oorversierselen (scêbang), de houten borst-

weringen op de mal. oorlogsvaartuigen (apï-

lan) en dergelijke; bintang terpampang.

sLcL-^J poempoeng, naam eener soort van

vergiftigen inhtvisch,

iji„^ peniping, naam van een' zoelvvaler-

viseb.

5f ^ii*|sJ pïmphig, men., zekere hoogc

grassoort; djamböê p., zekere kleine

roode djambcê-soort (T.).

/.**iL|w3 I. poempoen, naam van een duizend'

pootachtig dier dat aan bet zeestrand

leeft en bij het visschen als aas gebruikt

wordt.

II., z. 'Jyi.

^^Ü^^jj memimpin, bij de hand leiden,

L *^ l\aw^ pemendak, gouden of zilveren

hol rond versiersel tttsschen gevest

en lemmet eener fms.

)f-t5cXA,4J pemandah, soort van degen of

zwaard,— [M.].

^ ^„^ pemoêwa, koet.,: gelaat (bal. mo-

wa).~[T.].

C J^ ) 5-^^ peniCêras, zwaar handgewecr

met wijden mond, om veel ko-

gels tegelijk te schieten; donderbus.

^ , Ka^JJ pamili (mili en moe-ili), balav.,

lelangsé pamili pintoe pang-

kèng, een gordijn buiten de deur van de

slaapkamer. — [H.]. — z. voorts moe-ili.

^ ySj penaram, vleesch, doch inz, garnalen

of bamban-visch , in deeg gewikkeld

en dan gebakken,

Lij v.a3 penaka (in bik. en poëzie), als;

(als U ware, kunnende beschouwd

worden als, oud-jav. pinaka, passif van 't

voorbechtsel maka, T.).

LLS \Xj P?naga, naam van een' boom.

^^^^ysSj panti , naam van een* berg in Djobor.

^^^,/vJj penat, vermoeid; moede; vermoeidheid,

ook ziekelijke; verzwakking; loomheid

(vgl. p^lat, T.); p^nsakit p.

\^^^y^ I. poenti, naam van twee plaatsen

in Kambodja, die door volk van Mi-

nangkabau bezocht worden.

II.,: pisang (lamp. id., sasaksch poenti(j,

T.); soorten: p. ?mas p. p^rit; óêlar p.,

naam eener slang.

III., batav., — verk. van poentijanak —
zekere nachtuil (spook, T.), beschouwd als

een kw^elgeest van kraamvrouwen. — [B.];

z. ^IxuJ,

IV., poenti -3, naam van een' zoutwater-

visch,

ij>^jLj pinta, z. lui.

\ry^J<i pintoe, deur, poort; door- uit- of in-

gang; p. maling, dieve*poort; achter-

deur; p. salah, venster van het voorkomen
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eener deur, in het midden van de zijden

van eene vorstelijke woning, dus aan de

twee einden van de lengah astana; p^

noenggoe p , naam van een zoutwater-visch.

"X- vJüL? panta (lees ÜAJ en vgl. ^3, T.)

w. sum., steken y van insecten; ^\jj3

panta, indrijven, bv. zooals een spijker

in hout (N.).

\JuLj pintd en, minder goed pintaV en pin-

t9, of mintS en, minder goed mintai^

en min tg, verzoeken; vragen; bidden om iels.

[^^^ysjjs^ pantat, dat gedeelte van iets, waarmede

het op iets anders rust; onderst gedeelte,

bodem; achtm^ste; vrouwelijke schaamdeelen

(vgl. ^^^K T.), mannelijke schaamdeelen

(zelden). — z. ook onder tjïjoem.

^ yCJL? pentor, djorang II.

JCJLS pintar (zelden), slim; sluw; geslepen;

bij de hand (z. tj^rdiV). •— *pinter,

hatav. (jav., T.), knap; kundig, — [B.].

/ M^sXJL? pantas, vlug, behendig, bij de

hand; knap (in kundigheden en van

voorkomen); bevallig; behoorlijk; betamelijk,

r >Msaa39 memantis, de wenkbrauwen ver-

fraaien, hetzij door eene zwarte

kleurstof, of door enkele aan de randen

staande haren uit te trekken.

/ mosaJL? pentas, estrade in een huis, die

tot slaapplaats dient. Daarop staat

de eigenlijke slaapplaats, p§la m in, bestaan-

de uit de g^rai (onderste en bovenste) de

eigenlijke slaapstede, waarop de matras

(tïlam) komt, op welke eindelijk de g§-

l^ttja (dunner matras) gelegd wordt. In

vorstelijke woningen heeft de pantas een'

breeden optred, de g^ttg, die tot zitplaats

dient, en daarvoor staat een losse optred,

köêda-2. Zij is op den rechtervleugel van

het hoofdgebouw, terwijl de p^balai; de

zitplaats voor vrouwen, den linkervleugel

inneemt. Tusschen beide estrades is de

s^ri astana; alariian p., ruimte van af

de gerai tot aan den rand van de pentas; p.,

dap oer, breede lage stelling in eene keuken,

om er op te zitten, of er iets op te zetten.

^/ u^Ki pentes, batav. (uit 't bal, T.),

welbespraakt, — [B.]*; vgl. p^tes

(T.).

/ j^^JijsJf memintas, den weg afsnijden aan

iemand; een' weg afsnijden, door

een' korteren te nemen; dj ala n p., dwars-

weg, waardoor een gewone weg afgesneden

wordt (vgl. r^ntas, T.).

iXO pantang, verboden; ontzegd [voorn,

als schadelijk voor het handelend subj.

zelven] ; wat verboden enz, is; zich onthou-

den; zich matigen; zich menageren; dieet

houden, — * w. sum., heeft nog de vol-

gende beteekenis; bv. sommige menschen

kunnen geen spek ruiken of zien, wel iets

anders, of worden ongesteld, krankzinnigen
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worden soms woedend, dit noemt men een

pantang hebben; bv. van een krankzin-

nige gesproken, pantangnja ja-itoe sen-

djato, indien men met hem van wapens

spreekt of hij ziet ze, dan krijgt hij de

vlaag &\ — [N.].

iXJL? panting, z. onder poen tang.

^ mjiXj pentang, balav. (uit H jav., T.),

iets breed open leggen, zetten of

houden; spannen, uitrekken, — [B.]; — z.

bentang.

i.AA3, mementoeng, met een knuppel of

knods slaan; knuppelen; beuken; pe-

tnentoeng, knuppel; knods,

iXAJ? I-, mementing, een stuk geld of ander

metaal laten klinken; op die wijze

uitkiezen; uitkiezen in 't alg. (z. t ing);

pementing, wie uitkiest enz.; kieskauwer,

wie moeielijk te voldoen is (vgl. pinting, T,).

*II., soek., twee harde voorwerpen, bv.

staal en steen, wrijvende tegen elkander

slaan. (z. pan tik); pementing, vuurstaal.

iXJij poentang, omkantelen; p. p anting, van

eene menigte voorwerpen niet geordend,

in wanorde; door elkander [zooals bv. borden^

messen, vorken enz. op eene gedekte tafel] ;

afwijken naar alle richtingen van de voor-

geschreven of aangenomen richting, zooals

bv. iets dat over den grond gesmeten wordt,

#
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bij het schrijven, zoo in orlhographie als

in kalligraphie; handelen dan zus dan zoo;

beginnen van dit en van dat; in onderne-

mingen, zonder het tot iets te brengen.

mlisXi poentoeng, van langwerpige dingen,

zooals bv. kaarsen, sigaren (een stuk

brandhout, T.), potlooden en dergelijke

overgebleven stuk, eind; p. t^boe (eind

suikerriet), naam eener slang, met een ge-

ringeld vel; sekerat sepoentoeng, nederige

uitdrukking voor eenige, bv. ada djöëga

kawan s. s., ik heb wel eenige bedienden

of volgelingen,

^ iuiXj poentiiig, soek., voor de hoed. van

iets, waarvan zich een stuk heeft

afgescheiden, hetzij door afrotting, afroes-

ting of andere op tijd werkende oorzaken;

door die afscheiding dunner geworden; pakoe

b^sï lekas djadi p. oleh karat, ijzeren

spijkers breken spoedig door het roesten.

^ fu<j3 poiitang, batav. (uit 't bal, T.),

een soort zilveren beslag. — [B.].

iXJsJ pontong, z. potong.

iXA3 pintang, alleen in hilang -pintang.

iXJO, meminting (alhier 't zelfde wat onder

p^nliug slaat, men vergelijke s^m-

boer en simboer, T.).

(^^^JiXjL?, meniantak, van puntige lichamen

indringen in andere lichamen, zooals

bv. een' spijker in hout (vgl. UiJ., T.).

88
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t,^ ,

OjuLj. memantik, wrijvend slaan tegen

iets, zooals bv. met staal tegen

steen; daardoor voortbrengen alleen vuur,

slaan, in dien zin; memantik api, vuur

slaan, m. cërat, of alleen m., een ader

openen, aderlaten; berpantik, zich laten

aderlaten; pemantik api, vuurslag.

VxJc?, memantoel, van een veerkraehlig

lichaam terugspringen, afkaatsen, af-

stuiten op een ander lichaam; van een

vaartuig, dat tegen een golf komt achteruit

gaan; niet aannemen onderwijs enz.; p^lcê-

roe m?mantoel k^nn? batoe, de kogel

stuitte af, de rots rakende; a j er m^man-

toelk^n p^lSroe, het water doet een

kogel afkaatsen; memantoel-)^, bij her-

haling afstuiten, recocheteren.

^. VXJLi pentoel, batav. (jav. pentil),

tepel van de borsten, (vgl. pint il).—

[T.].

-X- KXJLj I., mementil, batav. (bal, T.), iets

bv. een knikker met den duim en

middelsten vinger wegknippen, tikken»— [H.].

*II. pentil, batav. (uit 't jav.), m^/^a^mï

de bloesem ontwikkelde vrucht bv., p§ntil

boewah delima poetih. — [T.].

***", memoental, omwikkelen, bv. het

einde van een' touw om de hand;

om iets heen slaan.

jsXfit memintal, twijnen.

X". naJLj poentoel, batav. (bal., T.), stomp

van een mes bv. — [T.].

-K- . KX/J, pintil s^soe, batav. (z. pentoel,

T.), veelal; p. tête, tepel. — [B.].

/%JCx3 pantoen, soort van vierregelig punt-

dicht, waarvan de twee eerste regels,

nu eens duidelijk, dan eens duister en

ingewikkeld, den zin van de twee laatste

bevatten, veelal echter ook in geenerlei

betrekking daartoe staan.

4.XajJ> memantau, zien naar iets om zekerheid

te krijgen naar den toestand van iets;

zien, hoe het met iets is.

êXO pintau, naam eener soort van tortelduif.

Ó^^JjiX3 pontoh, versiersel aan den bovenarm

gedragen.

/ ^Xa3 pantai, strand; p. lajang, naam van

eene uitgestrektheid zeestrand, in de

nabijheid van Riouw.— * w. sum., schuin,

in een schuinen stand zijn zooals soms de

hoornen wel groeien. — [N.j.

c **

^ / ^AX5 panteq, men.,: de cunnus (vgl. onder

pantat).— [T.].

(,.
JlJVxaI^ pontijanak, soort van vrouwe-

lijke spook (z. onder poen t i

III., T.).

^^JL? pandji, vlag, banier, vaandel, standaard.

(^>aI^vISaJL? Pfndjadjal), naam eener soort

van mal. oorlogsvaartuig.
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\\jS\JL5 pemljara— skr. paiulj ar a [kooi)—

,

kerker, gevangenis; memendjara,

kerkeren; gevangen zetten; opsluiten; pen-

djdraan, kerkering, gevangenzetting; opslui-

ting; toestand van iemand, die gekerkerd is.

pendjag^oer, batav., het heilig

kanon te Batavia.— [B.]; lamp.

si-djagoer (T.).

X- ^» JVjSi^AJ? pendjaliii, w. suni., vlecht-

werk, zooals de randen der

roitan matten welke met touw of fijn ge-

spleten rotan gezoomd worden. Ook het

bindsel eener bamboezen vloer (z. djjilin,

T.).-[N.].

^2;,/\js;:\JL5, meniaiidjat, beklauteren, beklim'

men boomen, masten en derge-

lijke.

jj^>
^ ^"^^j^TLjl ^ pandjoet, geïsoleerd en niet op-

zettelijk gemaakt spatje (pam oer)

aan de punt eener k^ris, dat men als

een goed teeken beschouwt; wit puntje aan

den staart van een* hond, insgelijks een

gunstig teeken.

j^^^^^^^rvl^ pondjot, soort van zakje, ontstaan

door een stuk stoffe met de vuist

bijeen te pakken.

^^Sü^aJ pandjar, vooruitbetaalde som op ecnige

overeenkomst, hetzij op een* gesloten

koop, waarvan het verkochte nog moet

geleverd worden, of op een te verrichten

werk , en welke som voor den betaler verloren

is, als hij de overeenkomst vernietigf,

voorschot, in dien zin; handgeld, handgift (z,

tj^ngk^ram). ~ *paiidjer, batav. (jav.),

wat op een paal of staak geplaatst is; 2^.

handgeld, voorschot. — [T.].

) ^SiX-O pendjera, z. Ls^.

m.SSi^j<i pandjang (z. andjang I.), lang,

lange; p. boel at, cylindrisch; ber-

paiidjangan, in de lengte getrokken; lang-

wijlig; sepandjang: kelengkeng, zoolang

als de pink; s. scêngai, zoolang ah de

rivier is (was), d. i. langs de rivier.

ils:TLx.J poendjoeng, prieel- of boogvormig

latwerk; waar langs men klimmende

gewassen laat groeien, prieel; boog met

gewassen begroeid of versierd.

^L^jilSiX/J pandjak, batav. (uit 't jav.,

T.), zanger en tooneelspeler. —

v^-^sTvl^. memindjam, leenen van iemand,

^
te leen vragen; te leen nemen [van

alles]. — z. sanggam; memindjamken, ^e

leen geven.

^ f*%^:^\X3, pepondjèii, batav. (jav.), een

groote buidel voor geld bv.— [T.].

i (^s^J peiwyCÈroe, z. djöêroe, hoek,

gevormd door het snijden van twee

vlakten; stereom. kant. — z. sodot en

tjeroV.

28*
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fpXi paiitja— skr. pantja(vijf) — rfe terf

met de uitgestrekte vijf vingers; hoekver-

binding van twee planken door lippen of

zwaluwstaarten (bij vergelijking der vijf

vingers van beide handen, rechthoekig in

. elkander gestoken); p. radja di radja, ook

alleen radja diradja, lijkbaar van een'

vorst; p. lïraa (ook p^tj^lïma), soort van

ivichelarij waarbij de vijf vingers Ie pas

komen; sooti van ehiromantie; main p.,

zich vermaken met uitgestrekte handen, d. i.

zien wie de sterkste is, door de uitgestrekte

handen 'tegen elkander te houden, daarna

in elkander te slaan en eindelijk naar tegen-

overgestelde zijde te drukken; berpantja,

worstelen op de zooeven beschrevene wijze;

pantja-persada, tempel met vier tinnen en

een toren; histhuis, in den vorm van

zoodanigen tempel; lusthuis in 't alg.; koepel

[veelal over het water gebouwd en als bad-

huis gebezigd].

-k-^a3 pentja, nientja, batav., 6a/owweerm;

dansende schermen,— [B.].— z. p^n-

tjat.

rpoentja, uiteinde van iets, slip, pand,

fpj<3 poentji, gelukkiger wijs, dat; goed; dat;

toevallig, dat; beter, dat; gelukkige enz,

omstandigheid; p. sïanoe m^noeloeng

akoe, djika tldak, goed dat mij N. N,

geholpen heeft, anders; poentjfnja kïta

sendiri, beter, dat ivij zelven.

•K- iJVsv-O I. pentjalang», batav., kruis- of

laadboot; bode te paard; koerier;

policiedienaar. — [B.].

II., soort van vaartuig,

-)f L_JÜvs;?^a3 pentjalak, w. sum., po-

lijsten, — [N.]; z. ^^,
waaronder het had moeten geplaatst worden

(T.).

x- /jUSVaJ pentjaiia, w. sum., een garen

soort, — [ia,],

S cXa-JSXO pantjaïndera (en pentjinde-

ra) — skr. pantjendrija {de

vijf zinnen)— , gewaarwording , inz, ongewone

of bovennatuurlijke, door middel van een'

der zinnen.

^^^y^H^^xXi , memantjoet, uitspuiten, hooger

dan horizontaal, tot het verticale

toe, zooals bv. uit een brandspuit (z. pan-

tj o e r en p a n tj i t) ; memantjcêti , bespuiten;

bepissen,

(j^/v^i\JLj pantjit, bij korte tusschenpoozen

uitspuiten, zooals bv. de urine bij

het einde eener waterloozing (vgl. p^ran-

tjit, T.).— z. pantjoet en pantjoer.

^SiX-O? wemantjar, uitschieten of spuiten

met stralen; tjahijanja m. k^atas,

de glans daarvan straalde naar boven; da-

rahnja pon m., en zijn bloed schoot er in

een straal uit; niemantjarken mani, zijn

zaad schieten ; pantfaran , afstammeling ;

spruit; santan pemantjar, waterige kokos-
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melk verkregen door eene tweede opgie-

ting van water.

^ Y^I^^^JL? pantjer, batav. (jav.), de pen-

wortel van een boom. — [T.].

^£SixJL? pantjoer, van vloeistoffen uit eene

goot of pijp horizontaal, ofmeer naar

den grond toe, ie voorschijn komen.— z.

pantjoet en pantjit; pantjö^ran, waterlei-

ding (z. pantjoran, T.).

LllJ -r^^S»^ pentjeroet, geitouw; gording

(vgl. ci;^, T.}.

^^ )iN ^^SaJL? pentjeröba, veranderlijk,

onstandvastig ; veranderlijke

winden; tijd daarvan; kentering. — ^pen-

tjcrobo, w. sum., beproeving, beproeven,

zooveel als pentjobaan. — [N.].

^ CJ 5 ^S;\JLj peiitjaroewan (dit had onder

tjeroeh moeten slaan, T.),

w.' sum., wit; helder; zuiver; wit van

rijst, garen, borden &a doch niet van

katoenen stoffen, alsdan zegt men kain

ganing beteekenende zooveel als helder,

wit katoen. — [N.].

^ v^nti jl^ pantjan^) staak, om er iets aan

vast te binden, hetzij in het water,

of op het land; memantjang^, voorloopig en

onderhands over iets spreken.

ijSXO pantjoeng, stip; uitstekende hoek

of punt van een kleed, schoot, in

dien zin; sleep; niemantjoen^, afhouwen het

bovenste gedeelte van iets, bv. het hoofd van

iemand doorhouwen, bv. een pisangstam;

p. talang lange sleep, vergeleken bij de

t^lang-bloem (vgl. onder talang, T.).

isü^JL? I. pantjing (zelden), hengel; nie-

mantjing^, hengelen.

IL, kiesch, kieskauwig, vies (z. pen tj ing,

T.).

jfis^\X3 pentjinj, kieskeurig, overdreven

nauwgezet, vies in dien zin (z.

pantjing IL, T.).

^:sxj3 pentjang (men. pintjang, T.),

mank, hinkend tijdelijk, door over-

gaande pijn. — z. lempang.

iijsxO pentjongj van de rechte lijn afwij-

kend, van den koers afwijkend. —
^piitjon^ mentjon^, w. siim., scheef; kris

en kras door elkander; djahitiija pêntjong^,

dat is scheef genaaid; lang^kahnja pêntjong

mentjon^, hij wijkt, onder het hopen, van

den rechten weg af. — [N.].

^\^ a.'SAxi paiitjak, w. suni., opzetten;

iets boven op een ander voorwerp

plaatsen; pantjaklah aleni (alam) itoe atas

si benoewang, plaats dien standaard op si

benoewang (de naam van een met bovenna-

tuurlijke krachten begaafden buffel).— [N.].

( oWn.!^ peiitjak, dansende schermen zon-

der zich slagen toe te brengen,

hetzij met wapens, of met handen en voelen,

hetzij alleen of met een' ander (z. sïlat); ine-

mentjak gölok, met twee golok's schermen.
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i ó'wgn l^ p^ntJolhL (eii pettjok), groenten,

rouw of eenvoudig in walcr afge-

kookt om, in de eene of andere saus,

zooals lamarinde-water, azijn, këtjap en

dergelijke gedoopt, gegeten te worden;

dimakan p., van eene groente als /?.,

gegeten worden»

(,,
o>%::-il^ poeiltjak, /o/?, kruin, torentje

op een gebouw; einde van een

kiuwcr, eene streng , rol of hoop van touw-

of draadachlige voorwerpen; memoentjak,

in eene p., uitloopen, eene p. vormen;

pemoentjak, wat eene p. vormt; knop,.})\.

van een' degen, een' vlaggestok.— Van den

knop van een* wandelstok gebruikt men

beter k^palg; — ^w. sum., oi'er^/e; datoe

(^y1j, T.) pamoeiitjak, eerste overheidsper-

S0071, — [N.].

V^^sw ilg pentjel, van een of eenige voorwer-

pen van eene menigte afgescheiden

van de hoofdmenigte, den groeten hoop of

den hoofdtroep; berpentjelken, van de

hoofdmenigte enz. afscheiden; detacheeren.

^/.i\ AiXsiX^J pantjeloran, batav., ccn

zakdoek, wit van binnen,

maar met gebloemde randen.— [T.].

vjS aXsxO (Tamil, T.) pantjalög'aiu (en

peutjelögam) , mengsel van

vijf versch. metalen: koper; messing; tin; lood

of goud en ijzer; mengsel van vijf versch.

metalen ,' onverschillig welker; ineenstrengeling

van de draden van vijf versch. metalen,

onversch. welke; eenig voorwerp, op de eene

of de andere wijze gemaakt, voorn, ringen;

samenstelling van verschillende kleuren bv.

van verschillend gekleurde vloersteenen

(deze laatste beteekenis wordt ten onrechte

aan het woord toegeschreven, waarvoor men

pantjaworna heeft); pantjalogam-mjfe/^

(vinger- arm- of enkel-) dienen als behoed-

middel tegen ziekten en andere wederwaar-

digheden, insgelijks het badwater waarin

dergelijke voorwerpen een* lijd lang gelegen

hebben.

^ibéXj^ixXj pantjaloêhoer (en peiitjelöê-

lioer), naam eener heester^

op het mal. schiereiland te huis, vóelker

bladeren uitwendig tegen jnaagpijn gebruikt

worden.

/j \ 4£S;\aJ pantjaworna (en pantja-

warna, of p^ntjeworna en

pentjewarua) — skr. pantjawarna —

,

samenstelling van verschillende kleuren, bv,

van verschillende gekleurde vloersteenen.

(Mosaïk zoude men zeer goed door p.

kunnen vertalen).

•x-/.i \ ^^^^Xi paiitjöran, batav., ö'Me/^mg';

fontein; dakgoot; pijp; spuit,—

[D.]; z. onder pantjoer (T.).

^ C %-> #i \ 4lSi^;XAJ pontjöroboug: , w.

(^ '^^^ '"

«sum., een patroon van
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een kain die aldus geteekend is AAAAAA

of AAAAAA ook AAAAAA enz. met nog

andere variatiën. — [N.]. Dat robong is

è^j, waaronder het had geplaatst moeten

worden; z. onder pöétjoek (T.).

cXaj? pandoe, wegwijzer, leidsman, gids,

loods; soort van balspel; hcêroeng p.,

loodsvogel, naam van een' op Sumatra te

huis behoorenden vogel, zoo genoemd, omdat

eens een in het bosch verdwaalde, het

geluid van een' b. p. volgende, op den

rechten weg gebracht is.

c\Jo> nifmenda, verandren mei het doel

om het ie verbeteren.

iJsXi^ poendi-3, kleine zak, beurs, buidel [van

eenige geweven stoffe]; blaas (dierlijke);

kardoes-zak ; hardoes ; p . p ^ ng ^ h tj ï ng a n ,

pisblaas,

-K- i^ )cXa-5 pendag'aiijj, z. onder dagang;

patah di lijou ('^aI, T.) pen-

dag*aii{;nja, door het over de schouders ie

dragen brak den draagstoei — [N.].

#\)4Aa3 pendawa — skr. pandawa —

,

nakomeling van Pandoe, inz. gebruilit

voor Joedisjtir (die in Imal. darmawangsa

heet; v. d. Wall bedoelt Joedisthira., Dar-

mawangsa had meer recht op een plaats

in 1 Wdb, dan 't nimmer voorkomende

segara, T.) en zijne vier broeders (l.iikajat

p. dj aja, de Maleische proza bewerking

van de jav. Bharalajoeddlia; bikajat p.

pantjak^lïma, titel van een verzameling

wajangverhalen waarin vooral de 5 zoonen

van Pandoe optreden, T.).

,*wilb)cXA3 pendahan, soort van werpspies

(vgL ïJjJui? T.).

\ cXa3 pandir, nom. pr. v.; p& p., vader van

Pandir, een wegens zijne domheid en
'

gebrekkige uitspraak bekend persoon en van

daar: dommerik, inz. met eene gebrekkige

uitspraak (deze is ook een onnoozele bloed

bij de Bataks, T.).

\cXa3 Pfiidar, phosphor-licht , zooals het

zeewater en sommige dieren hebben.

^.wJt> jcXo pendarïngan, batav. (jav.

p a da ringan, T.), rijst-mar-

tavaan, — [B.].

( W4 cX>^ piiidis, men., een scheirtje; vgl.

U^ (T.)-
*

CCXa.5^ niemaiidang, met kepada, zien

^ naar; kijken naar; aankijken, aanzien,

aanschouwen, beschouwen; ziende waar-

nemen, ziende gewaarworden.

CCX/J PfMdiiig, metalen buikplaat aan een*

^ buikgordel; iali p., gordel, behoorende

tot de panding, hetzij die besta uit strengen

garen, schakels van metaal of iels anders.

QCXa-> pondong, schutsel tegen zon of regen,

C bv. voor jonge planten.

CJui poending, krinkel, in touw, garen

^ en dergelijke.
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CLXJo pindang, batav. (jav., T.), sterk

^^ gekruide toebereiding van vleesch of

viscli met niet veel saus, waarin eenig zuur,

gew. tamarinde, niet mag ontbreken,— [B.].

C ÓJsS^cX/3 pendoiigkok (of, minder goed

bedongkok),: p^m^ndak.

LJ5cXaJ pandak (z. ook andak IL), kort.

Ci^c\a3 pendok, metalen omkleedsel om

de onderste of bovenste helft eener

k^risschcde. — z. l^rapang.

-^ L-icX/ji poendak, batav. (uit 't jav., T.),

schouder; hoven-rug; berangkat

p., de schouder ophalen, — [R.].

C^cXo pondok, vcrb. van jJoi.

r
cXJL? pandam, soort van geprepareerd hars,

ter bevestiging bv. van een' steen in

zijn kas of een mes in den steel; meman-

dam, met p. bevestigen.

^ acXo pandem,: pandan.— [N.].

^ #%lXa3 pandoeni, soek., zacht kloppen met

gesloten handen de spierachtige ge-

deelten van het lichaam, voorn, na uitgestane

vermoeienis of eene slaap te verwekken.

i\/s3, memendam, in den grond verbergen;

begraven; wegstoppen. — * pendem,

batav. (uit 't jav., T.), iets hegraven; diep in

den grond of in den modder steken. — [B.].

/jCXo paudan, naam van een* heester —
pandanus.

r

•x^ C 5^cXa3 pendöpo, batav. (jav. van de

Europeanen overgenomen, T.),

opene overdekte ruimte of achtervertrek van

een huis.— [B.].

25cXo pindah, van plaats veranderen; ver-

huizen (berpindah, T.).

/CcXo pandai, kundig, bedreven, ervaren;

kunstvaardig ; knap ; kunstwerker ;

ambachtsman (lamp. pandaj, weten, ken-

nen, T.); pandai-^, benaming der spruw,

hij kinderen van veertig dagen tot ongeveer

eenjaar. — z. s^rijawan en göêwam.

(^;>s.>cX>L? pandfta — skr. pandita —
geleerde, leeraar; schriftgeleerde;

leeraar in de heilige wetenschap; priester. —
z. [Ac.

^ /•jJijcXa^^ z. onder ^&jJ; örang pendi-

ngin, w. sum., iemand die bang

voor het water is, die niet gaarne in het

water gaat, fig. iemand die niet zwemmen

kan.— [N,].

-K- wI^cXaJ? pendikir, w. sum., — heeft

ook de beteekenis van scherm-

meester. — [N.]; lees pandïkar en z.

onder dëkar (T.).

(JJ3 pendïjani, z. p^dïjam.

V.awJLj penasaran, batav. (soend.),

wantrouwen krijgen; beleedigd

of leed aangedaan worden; onderdrukt

worden (?). — [B.].
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yVigJLs pensor (en pengsor), eindje zeer

los getwijnd louw, van ongeveer een

span lengte, waaraan de vischhoek zit.

)f/LvwJL? (Engl. pencil), een potlood (T.).

.^y/^Ki pensan (en, minder goed, pengsan),

in flauwte, in onmacht, in zwijn,

mjsj peiling, 7iiet wel in U hoofd, duizelig:

hoofdpijn hebbend; niet bij zijn verstand

zijnde, ijlhoofdig,

yJaJLO penangkil, voor iemand verschijnen;

wie verschijnt enz. (jav. tangkil);

p. paja, onschuldig en alleen berispend

scheldv^oord, dat men aan iemand toevoegt,

die in lang niet bij ons is geweest.

<KJsJk/^ penanggah, keuken in de woning

van een^ vorst.

^ r) 5^^^ pcnakawan, batav. (uit 't jav., T.),

volgeling van een^ regent,— [B.].

^
{jj ) ^^^ panoetoeran, w. sum., het

uiteinde of benedenste rand van

een dak; pauoetoeran terbang di poesing

halimboeboe, het onderste gedeelte van het

dak werd al draaiende door een hoos weg-

gevoerd. — [N.]; had onder Sy moeten

staan (T.).

^-5p-.4a3 penöêdjoe, batav., aanstaan; zin

^^•^ hebben in iets; begeeren. — [B.].

-^A/^ ^JsJ? pencêsoli (had onder soesoh

moeten staan, T.), w. sum., dwars-

balk.— [N.].

<^ ycJ peiiömali (in hik. en poëzie), ge-

schenk aan de ouders van een* persoon,

dien men tot vrouw neemt (jav. van som ah,

T.). — z. antaran.

Aa3 peiinali, z. ^J.

Aa3 penoli, vol; van een vocht, doch oneigen-

lijk een vat vullend; tot aan den rand van

een vat staand; inempenöhi (memeuoelii?),

sjahwatnja, aan zijne zinnelijke lusten

voldoen.

^j^^/yyL? penïti, speld; z. alp^nïli.

C^JLyL? pennjap, z. p^nnjap.

^KKi pennjêê, z. p^nnjoe.

4JJ pau— oorspr. chin. — nanking.

-K- 43 pöj batav., op de beide armen dragen

(?vgl. poek).-[T.].

(^ó\^ poewadai (Tamil pawadei, T.),

linnen, laken of eenige andere sloffe,

gespreid op de passage van iemand, dien

men wil eeren, bv. van een' vorst, bij een*

plechligen optocht, van een' bruiloft-stoet

en dergelijke.

C. . ) 43 piwarang, div., deelgenoot. — [B.].

C
|j^)4^ poewasa (skr. oepawasa, T.),

vasten; p. ^nnam of p. sjawwal,

zcsdaagsche vrijwillige vasten in de maand

sjawwal, volgende op de vastemaand ramd-
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dlan. Het is onverschillig, welke zes dagen

men tot die vasten neemt.

CJj )éJj poewaka— , soort van kwade gees-

ten; soort van booze geest, die zich

voorn, in hoornen ophoudt en epileptische

toevallen veroorzaakt aan dingen, die zich

onder of in de nabijheid van dien boom

eenigen tijd ophoudt, of er wel in kapt;

vrouw, waarop men smorend (smoorlijk, T.)

verliefd is, die iemand als ware het be-

tooverd heeft, tooverheks, in dien zin.

JWjS poewalam (en poehalani), marmer;

^
albast; bloedkoraal; kostelijke steenen.

LHJaJJ péta (en pokta), van een' persoon

uitstekend in goede hoedanigheden;

voortreffelijk,

L*^ j aJ5 pfi&toe, soort van versnapering,

^j;^* 4jj po&tat, naam van een' boom.

S êjj L, memStar, in de rondte draaien;

winden, omwinden; opwinden, bv. een

horloge; zich in de rondte bewegen; draaien;

uitvluchten zoeken; omwegen gebruiken (te

Batavia poet§r, T.), de waarde verdraaien;

zijne woorden verdraaien; er om heen draaien;

pS&tar kemSdi, stuurrad; p. hdMk, geheime

kunst, waardoor iemand, die iveggeloopen

is, gedwongen wordt terug te keeren. — * p.

kantjing, batav., knoopendraaien; vleien; —
sepcËtar 'alam, in de geheele wereld; p.

wali (ook akar pahit), naam emer krui-

pende plant, welker zeer bittere wortel in

de geneeskunde tegen pijn in den buik

gebruikt wordt (jav. br^tawali, T.).

IL, naam eener soort van tortelduif (hn\.

poet^h', T.).

/ J^^ pffitoes, door de eene of andere

kracht (trekken, houwen, eigen

zwaarte enz.) in tweeën gescheiden, zoodat

de te voren bestaan hebbende samenhang

geheel opgegeven is; in tweeën; door; van

onderdeden van een geheel af; van een

touw en dergelijke gebroken; van eene

zaak afgedaan, beslist, uit; bepaald; van eene

rede, een verhaal en dergelijke afgebroken;

uit, hetzij al dan niet ten einde; van een werk

af, ten einde, klaar, gereed; den vereischten

graad van volmaaktheid bezittend; niet meer

in voorraad, op, in dien zin; in tweeën

gescheiden; memö&toesken , breken, afdoen,

beslissen, bepalen; afbreken; ten einde

brengen; klaar maken; gereed maken; den

vereischten graad van volmaaktheid geven.

J4l3 ê3/ niemötong*, doorsnijden, afsnijden;

kelen; aftrekken (arithm.); afkorten,

iJi' 4-? pöêting, puntig uiteinde van iels,

dat in eene daarvoor bestemde holte

komt, zooals bv. van snijdende werktuigen,

de punt, die in den steel komt, voorts

van latten, balken, masten en dergelijke;

niemcêtiiigf, zich uit de- voeten maken; weg-

nemen ener mede wegloopen; p. tJQpoe-2,
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puntig idtemde van een' mast; p. b^lïjoeiig,

puntig uiteinde van een dissel; walerhoos,

zoo genaamd om haren puntigcn vorm in

den beginne; p. ie lek (of s té s o e), tepel

der borst; p. damar, puntig uiteinde eener

toorts van damar, dat ergens in kan gestoken

worden; hooge graad van lepra.

CiX-ï 4-5 pöêtik, de vrucht, in hare eerste

ontwikkeling iia hel afvallen van

den bloesem.

^/ \jitL3 pötol, balav., al zijn geld ver-

liezen (vgL bal. potjol, T.).— [B.].

<Kj> éJ pöèteh, wit, blank; van het hart zuiver;

oprecht; Avitte of blanke, als nom. pr.

fem., met de gemeenz. verk. enteIi,oeteh

en teh; p. köëning, wit, naar het geel

zwemmende; geelachtig wit; p. l^jor, het

wit van een ei; p. matei, wit van het oog;

p. m^lëseh, blankheid van eene ziekelijke

bleekheid; p. m^ttah, frisch blank (niet

bleek); bcéroeng p., z. rawa L; pffiteh-

pcétêhaii, schedevloed; kajoe p., naam van

een' boom— melalenca lencadendron— uit

de bladeren waarvan eene kostbare aelhe-

rische olie, de kajapoet-olie, getrokken

wordt.— -ï^öêraiig: pffitili, men., de padries

(T.)-_

VjÖ ê.3 pötïja — oorspr. chin. — opziener;

hoofd eener markt.

^ pcêdja — skr. pöèdja, — jueiiia&dja,

^^ hulde bewijzen aan iets, voorn, aan

eene godheid, hetzij door het lezen van

formulieren, of door het aanbieden van

reukwerk^ spijzen en dergelijke; een offer

brengen aan iets, te eten geven aan een'

boozen geest; door toovermiddelen eene bo-

vennatuurlijke kracht geven aan iets, bv.

een' pijl; betooveren in dien zin; op nieuw

maken, zooals bv. eene verwoeste plaats,

een versleten versiersel; iets anders van

iets maken, zooals bv. een versiersel dat

iemand niet meer bevalt; van metalen iets

maken; bewerken; ^mas ta tahan p.;

goud, dat niet bewerkt kan worden, d. i.

goud met koper gemengd, dat men in Indiê

niet kan bewerken, waarom men tot het

legeeren van goud altijd zilver neemt; apl

pemoêdja) offervuur.

,_, ^pöêdji, pry^, lof; loftuiting; memo^dji,

^ prijzen, loven, lofluiten; vleien; pSdji-

poédjian, de vleitaal of de complimenten,

waarmede men een brief begint.

i o^s^ i^V z. böêdjoek.

4f. [_ Q>^ aJ. pepödjok, balav., hoek. —
[B.]; = plódjók = plóksók—

een hoek, pendjöéroe, van de kamer bv.; pQ-

pódjók ook: een klamboe van een kind als het

slaapt om de muskieten af te weren.— [H.].

^^f^*^ ^'•f pStjat, bleek; flets.

iiiw tJS pöjtjoeug, naam eener soorl van

grijzen reiger,
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'^mS^^ pötjongr, balav. (jav., T.),=

tj§kel = J/j gèdèng== '|^^ sang-

ga == V„„ tjaèng (van padi).— [H.].

^,
Q^v>^^% I. poêtjoek, /erför uileinde van

planten; spruit; van palmboomen

rf^ kruin — ; einde van een sleepnet, dat,

bij het uitbrengen, op de plaats vastge-

houden wordt. — Het is voorls een classi

ficerend woord vergezellende het telwoord,

dat een aantal voorwerpen aanduidt, die

eenige overeenkomst met eene spruit

hebben; p. r^boeng (spruitjes van jonge

bamboes), benaming van zeker versiersel

in den vorm van zulke spruitjes, die bij

afwisseling, naar de eene en andere zijde

loopen (z. £^j^^?üi, T.); vgl. onder sikoe.

IL, de wortel eener in China te huis be-

hoorende radijsachtige plant, die gedroogd

in den handel komt en als geneesmiddel

en voor reukwerk gebruikt wordt.

(3 is p*di (Tamil podi, poeder, staf, T.),

gruis; kleine edelgesteenten (als het ware

gruis van edelgesteenten); kleine diamanten;

memoèdi, kruiden door elkander mengen;

klutsen, bv. eieren.

L1U<3^ pffidat, van holle dingen, zooals

bv. eene rijstmaat boordevol (niet

boven de boorden).

SÓ^ poêdar, verbleekt, verschoten, dood-

kleurig; van de oogen zonder glans,

als van een* doode.

Q^ó ^ pêèding, naam van een^ boom;

^ soorten daarvan, naar de kleur der

bladeren genoemd, zijn: p. ^mas en p.

soewasa, waarvan de bladeren als specerij

in groenten of sla gedaan worden; p.

p^rada^ waarvan de bladeren groen en

geel zijn.

C, ^ L^ 43 pcëdak, naam eener soort van

pandan — pandanus inermis. —
* batav., pandanus moschatus. — [B.].

\ 43 I. pöêra— skr. poera(stad) — alleen

gebr. in samengestelde nom. pr.; als

Sïnga -pcêra {Leeuwen-stad) ; Indera -pöêra

{Indera- stad),

II., pcëra-S, veinzen; den schijn aannemen;

huichelen; zich houden, alsof; zich gelaten,

alsof; geveinsd; gehuicheld; voorgewend;

gemaakt; loos.

i 43 I. pöêroe, benaming eener soort van

uitslag — frambosia indica — ; heenga

p., pcëroe-bloem, d. z. vlakken op de

huid, zijnde een voorteeken, dat daar

pöêroe, zal ontstaan.

II., z. p^pöëroe.

i 43 I. pcêri— skr. poer i {stad)— middelste

ruimte, met betrekking tot hare omgevin-

gen; binnenhuis, binnenvertrek, binnenhof;

voorn, binnenst gedeelte van een paleis,

bestemd tot het bijzonder gebruik van de

vorstelijke familie; binnenpaleis; de eigenlijke

stad, met betrekking tot de voorsteden;
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Citadel; ga n dj a p., basament eener kolom

met bloemwerk.

^IL, batav., zeker rijstgebak. — [B.].

i ê3p®war, naam eener aromatische plant--'

amomum cardomumum.

^ L ** 3 K ^, dj^roek p., batav., naam eener

soort van kleine, donkergroene

lemmetjes, — [B.].

^i'" } i 4^ pörot, balav. (uit 't bal.. T.),

met knabbelen doorboren, — [B.].

/ W4 \ ^ poros, as; van staaf- of cylinder-

vormige dingen, die van eene

omkleeding van eene andere substantie voor-

zien zijn het binnenste; van een' mast top;

gedeelte tusschen dek en spoor; p. p^roet,

de endeldarm; gandar p., de as tusschen

twee wielen,

p- ^ 4^ pörong^, naam van een' zoutwater-

visch,

L i i èJ, pörak-parik of pörak-peranda,

op verschillende wijze van of uit

elkander, zooals bv. een verslagen leger.

C*i
) %^ I- Pörok, segment (minder dan

de helft) van den dop eener kokos-

noot, waarmede de jongens spelen, waarbij

de p. tusschen de twee hielen geplaatst

en door eene wrijvende fieweging met den

binnenkant van den rechtervoet achteruit

geschopt wordt, dat zij in een' boog weg-

vliegt of over den grond schuift; bij het

p.-spel: met de p, gooien; als eene p.

achteruitschoppen,

^ IL, batav., ftiikvormige vogelvanger, —
[B.].

X- 25 i 43 pcêreli , houten pennetje,

/ Aj^ 4^ pö&sa, gedurig iets willen doen;

aandringen op iets. — z. g^ssa.

/ MA êJ? I. pöêsoe, uit elkander vliegen,

zooals bv. boomwol, door den wind.

II. (vlg. poengsoe, T.), heuveltje op eene

vlakke oppervlakkte , zooals bv, een mieren-

hoop (\g\,y^yLo3, ï.); knoest van een' boom.

/ Mi33 pöèwas, verzadigd; tevreden gesteld,

^2>^AAi 43 pfi&sat, naaf; navel; middelpunt;

p. belanak, de eileiders,

wvu 4-3 pöèsar, draaiing; draaiing der haren

op het hoofd of eenig ander gedeelte

van het lichaam (van menschen of dieren) ;

memöêsar, draaien in de rondte of in een

spiraallijn, zooals bv. een draaikolk of dorre

bladen in een' warlwind; heen en weder be-

wegen tusschen twee vlakten, bv. een stokje

tusschen de handen; verbrijzelen tusschen

twee vlakten, bv. de handen door die heen

en weder te bewegen, malen op die wijze;

klutsen; ajer iiiemóêsar, het water draait in

de rondte; memcèsar daoen sïreh deiig;ii^aii

tangkan, sireh bladen tusschen de handen

wrijven: poësar kepala, de spiraalvormige
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draaiing der haren op de kruin van het hoofd;

memiËsar api, vuur maken, door de schielijke

heen en weder draaiing tusschen de handen

van een langwerpig stuk liout (anak of

lak i -2), dat met het eene einde geplaatst

is in een holte in een ander stuk hout

(ïboe of p^r^riipóêwan); m. tjat, verf

wrijven; po^saraii ajer, draaikolk,

^ y\M ^ l>®ser, hatav. (jav.): poesat. —

_

[T.].

i^vu a-5 poêsing, ronddraaien; omwenfelen; p.

kepala, ronddraaien van het hoofd;

duizeling, suizeling,

•X- C 43 ponga, hatav. (z. pongah, l.),uiu

^^ gelaten vrolijk,— [B.].

(^2>\i^ 43? memö&ngoet, van den grond op-

nemen, oproepen, lezen in dien zin;

verzamelen, optellen, inzamelen; heffen belas-

tingen en dergelijke; verheffen tol eene

waardigheid.

<K^\i pöngaU (vgl. jav. en ponga, T.),

aanmatigend; vrijpostig; trotschfhoog-

moedig; anderen minachtend,— z. rangah.

L ^^ 43 I. pftpoe jgraac? Mn jsri;t;erw;awtoAa/?,

zijnde kinderen van broeders en zus-

ters, onder elkander, en met hunne oomen

en moeien, in den eerslen graad; Sfpffipoe,

èèn graad van zijverwantschap; s au dar? s.,

broeder of zuster van èèti (den eersten)

graad van zijverwantscJmp, d. i. neef en

nicht (vgl. onder saudara, T.).

IL of pdèpoh, hatav. (jav. po e poeh, T.),

reusachtig, groot [klophaan) in tegenover-

stelling van kate {dwergachtig, klein), van

kippen gesproken. — [B.].

III. (lees: jiy, T.), w. sum.,= pcêpok;

tnaloe terpöèpoe pada kanien^ {P^) > ^^^^'

heeft onze schande openbaar gemaakt; sctda

terpöèpoe pada kanien^, het staat hem voor

het hoofd geschreven, men kan het hem

aanzien. — [N.].

V^>n3 43 I., memïjêpoet, blazen; ivaaien;

blazen (van instrumenten); blazen

tegen of op iets; aanblazen; waaien tegen

iets; aanwaaien,

II. pöêpoet, naam van een' zoulwaler-

visch; p. malaka of pirang, naam eener

bijzondere soort; p. bawang, groote soort.

¥: III., hatav., linggis, een ijzeren instru-

ment, een penggalian, dat bv. door den

dief gebruikt wordt, om een gat te maken

in den pongkót tembok (m^nggasir). —
[H.].

Jj ^ L pöêpoer, zeker smeersel voor het

aangezicht (niet voor het lichaam —
z. b?dak).

IL, kinderloos,

III., zich koesteren, zooals bv. eene kip

in het zand; poepo^ran pSjoeh, plaats,

waar eene kwartel gewoonlijk zit en zoo

glad is, als een dorschvloer, en van daar:

kale kruin.
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-ih yS ó pöpör, balav. (jav.), de kolf van

een geweer.— [T.].

/ >kk3 43 Ï- P®Poes, van planten verdord;

gestorven, geen groeikraclit naar

boven meer hebbend [kunnende de wortels

evenwel nog leven, zooals bv. knolgewas-

sen].

* II., w. sum., bevrijden, bv. van schande,

ongeluk enz. — [N.].

^IIL, koet.,: sdêdah.

L.JlJ ^i Pöêpok, soort van kataplasma,

gewoonlijk van met water fijn

gewreven hout of fijn gemaakte bladeren,

om op het voorhoofd gesmeerd of gelegd te

worden; niemftpok, iemand poipoh op

het voorhoofd smeeren of leggen; memcè-

pokken, van een geneesmiddel, als pmpoh

op het voorhoofd, ook wel op een ander

ziek lichaamsdeel van iemand, èmeeren of

%^ew. — 1* pöêpoek, batav. (jav.), soort

van trekpleister op 't hoofd. — [T.].

^J4^ pSpol, z. pol pol.

^ ..3^ pffipoen of poempoeii, w. sum.,

verzamelen.— [N.].

<0 ii pftpoh, van kippen, hanen (zon-

der ijzeren kunstsporen) en andere

vogels met vlerken en poolen vechten;

van menschen plukkaren (z. pöêpoe II.,

T.).

(^ *i èj pöèwak, verzameling menschen, die

hetzelfde werk verrichten; ploeg; volks-

klasse,

LLS %J? pöêki, de vrouwelijke schaamdeelen;

interj., inz. door zenuwachtige perzoo-

nen gebruikt bv. bij schrik (z. non o en

pöökas); p. andjing, z. andjing-2; lang-

werpige ring in het oog van een zeil— * p.

nênê, batav., zekere fraai geschakeerde of

bont gespikkelde schulp. — [B.].

pöêkat, sleepnet, schrobnef, zegen.

pokit (vuig.),: tjokit.

"^
/ ) y ^ pökerol, batav. — ned. procu-

reur— advokaat. — [B.].

/ KKk^ ^ pöèkas— eenigszins fatsoenlijk

voor püêki — interj., inz. door

zenuwachtige vrouwen gebruikt, bv. bij

schrik.

1^ ^^, lentan^ pd^kan^, V onderste hoven

rollen^ hals over kop tuimelen.

fuD 4J5 pökang, bout van een geslacht dier

^
(vgl. pïkang, T.).

pökok, verbasterde naam van

een' geweermaker (franschman),

die in de eerste helft der 19 eeuw te

Samarang geleefd en inz. uitmuntende buk*

sen vervaardigd heeft; buks, door hem

vervaardigd (in de wandeling zegt men

sïpokot).
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^ aJ> aj pöko, mïnjak p., zekere peper-

mimiolie.— [B.].

/Jo 43 pêêkal, klomp, bv. van goud; me-

moêkal, alles tot een klomp maken

(bv. stofgoud); alles als een' klomp (d. i.

alles alleen) nemen; allen voor één* nemen;

mas p., goud in klompen; k^ris s^pöêkal,

keris met een recht lemmet.

/Jo ^ pöèkoel, slag (niet veldslag); iiieiiid&-

koel, slaan; verslaan; bevorlogen;

vermenigvuldigen (arith.); poektiêlan, mu-

ziekinstrument dat geslagen wordt.

éjj é3 I. pftkau, narcoticum, door de in-

ademing waarvan men geparaliseerd

wordt, echter alles ziet en hoort.

IL, naam van een' vogel.

^5 43 pöké, stam, stengel, boom, plant;

hoofdzaak^ grond, oorsprong; kapitaal,

hoofdsom, inleg; inzet; p. kajoe, boom;

p. pisang, plsang-boom.

y 43, memcÈgar, iels, dat verwoest, ver-

nield of bedorven is, zooals bv. eene

stad, een schip, een huis, een geweer op

nieuw maken, weder als nieuw maken.

J
43 P®la (en pcêlak) — , waarschijnlijk oor-

spronkelijk pcêlang, zooals het thans

nog in Bandjarmasin gebruikt wordt (vgl.

bat. moelak, T.) — op nieuw; wederom;

weder; ook; demikian p., insgelijks; we-

derkeerig; apa p. namgi örang ïtoe? hoe

heet die man ook weder?; istimewa p., te

meer nog; lagi p., bovendien; daarenboven.

) 43 Pffilij z. pöêlih.

I
43 pcêwal, in de rondte draaien, zooals

bv. eene stof- of rookkolom.

\^^^yj 43 I. pöêloet, zekere soort van rijst,

meer kleverig, dan de andere soor-

ten— oryza glulinosa. — *\v. sum., gom;

lijm; hars enz., zooveel als g^tah.— [N.];

poêloet-S) zekere boom, die zeer taai hout

heeft, waarvan men onder anderen voor-

treffelijke sloepsriemen maakt; p.-2 k^tjil

^de kleine p.-2), zekere plant, waarvan men

geen nut trekt.

{2;y3^ pölet, z. eiJ^K

^ ^J 43 I. pOêlir, soek., de gangen in den

loop van een vuurwapen.

II., (soend.), batav. (jav., T.), draaien; in

elkander draaien, als garen.

III. — verb. ned. — fourier. — [B.].

/ u^ 43 L, niemiêlas, wringen, bv. een

doek; verwringen; uitwringen; on-

derdrukken; een' sleutel omdraaien; van de

darmen zich verwringen en daardoor pijn

veroorzaken; mfiêlas, wordt ook gebruikt

(en is 't jav. moelos, T.) als soort van

koliek; darmjicht (z. pïjat). — poelasan

(soend. poelasan), z. onder sangga I.

(T.).
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IL, vast slapen (triv.); — pöèlfs, batav.

(bal), slapen. -- [T.].

/ V^ ^ !• polos, verb. \m ^J^.

IL, batav. uit 't baL, g/ad, nogf onhe-

werkt, nog onbebeiteld als bv. een plank. —
[T.] ; van gouden buikplaten effen; glad.—
[B.].

( w^J il3 polis, — eng. police — , policie.

^( )^ 9^ pöles,- balav., opgelegd zilver;

polijsten; politoeren. — [B.].

iJ 4J5 p«èlang, terugkeeren; wederkeeren; tot

den vorigen staat terugkeeren; weder

worden als vroeger; van iets dat geverfd is

'verbleeken, eig. weder wit worden; achtêfmt

krabben; naar huis gaan; op iemand over-

gaan; op iets nederkomen; aan iemand

overgelaten zijn; (memü^langken, T.), terug-

geven; in de plaats geven van iets, dat men

ontvangen lieeft; vgl. pöêla.

•)^ mJ ó pöêloeng, batav., pilvormig ma-

ken. — [U,]; memcèloeng: iets, als

bv. kruimels brood, tot een balletje rollen;

poelütiïgMj een balletje; pil; bv. maka

pcBloeng-2 sab^sar anak soempitan

maka t^lan. — [T.].

fU 45 L piJlong, moernagel; rijpe nagel;

soort kleine geesten; kabouter; p. angin,

ziekelijke knobbels tusschen vel en vleesch,

die soms van plaats veranderen.

MAI4 •STBPEiOi. WOORPENBOEE. PKBXi n,

IL, batav. uit 't HolL, peulen; peul-

tjes.— [B.].

^ iJ 4J pölenj, batav. (jav.), rechthoekige

of vierkante figuren op geweven

goederen,— [B.].

C aJii, z. pffila.

i o* j ^i, memölok, in haast en in groote

happen alles opslokken, opdat een

ander er niets meer van krijge.

l_ iLj aJ pöèlik, van twee tegenpartijen even

sterk, betzij van natuur, zooals bv.

twee vechthanen , of door de eene of andere

regeling, bv. door een sterker paard meer

gewicbt te geven; gelijke voordeelen heb-

bend. * koet., kanipop. — [T.].

^ 43 L pöèlam (niet ingevuld, T.).

IL, w. sum., een soort van kleine parels;—
mogelijk beteekent het ook: door elkander

gemengd. — [N.]; polam, denkelijk een

andere uitspraak van poewalam, soort

koralen (T.).

/iJ 43 piJêlan, van gekookt graan of aard-

vruchten eenigszins hard, doch gaar;

eenigszins lijmerig (z.^mpok). — * poelen,

batav. (jav.), vast en kleverig als deeg,

klonterig als sago.— [T.].

aJ 43 pöèlau, eiland (v. d. W. leidt het

af van H skr. poelinal T.); p. jang

tcêdjoh, de zeven eilanden, groep van zeven

aanzienlijke eilanden, met kunne kleintjes,

S9
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in de Chineesche zee, onder Lingga-

Riouw, de Natoenas der europ. zeekaarlen.

De eilanden zijn: Dj^madja Sïjanlan,

Boengöêran, Póèlau Laoet, S(BLi, S^rasan

en Timbalan.

<KJ \i pftloli, tiental; sapoeioli, tien;

döêwa p.^Jwintig.

<X-J %3 pft*leh, (enigkeeren tot den vorigen

staat; zich herstellen; Am pc&lehlah

5Jer mandïkoe, en de frissche kleur van U

baden keerde bij mij terug; si na poel p,,

z. onder simpoel.

iKji^ ï- P^Mh en pö^ll, verb. ned., foelie,

inz. voor edelsteenen.

II., z. pöêlai II.

*^ -J iJj, pö^ïc panda^jL, batav. (soend.),

eene plant — ophyoxylon serpen-

linum — sterk purgatief. — [B.].

. Ji 4Ï I. pdËlai, zekere boom die op lage

gronden groeit en een wit weinig

deugdzaam hout heeft; akar p., zekere

kruipende plant, dienende als bindsel, doch

weinig deugdzaam.

*II. en *iSy, w. sum., een soort van

waarzegsters. — [N.].

^^ pauii, z. ^jU.

•3 è3 Pöiï (niet ingevuld, — zelfs; bv. akoe

pon sakit, zelfs ik ben ziek; soewa-

loe pon tijada, niet een enkele zelfs, niets

Jjoegenaarad, Voorts wordt het gebruikt

vooral na een subject, dat meestal gevolgd

wordt door een actief, T.).

.,j (l3 I. p®wan (waarschijnlijk verk. van

ampffiwas) titel, die, voorafgegaan door

^ntj!, aan de vrouwelijke nakomelingen

van den bendahara en t^mm^nggoeng

gegeven wordt.

II., beteldoos van bijzonder maaksel, die

alleen aan vorslen en een bruidspaar voor-

gezel wordt. — z. djorong en k^rang-

k^rap.

^ r ) ^ pö&wiii— verb. ned.— batav., puin,—

[B.].

\^^^ t3 pftnat, kiem in *i alg.; de prop van

eene zweer.

L_ JLJ iJJ póènoek, vleezige xvrong in den

nek van zeer vette menschen of

dieren, bv. varkens; eellachlige verhevenheid

in den nek van ossen of lastdragers, ontstaan

door de dntkking van juk of draaigstok

(vgl. bondok, T.).

JtJ 4jj pftnaU— skr. — op (niet meer voor-

handen) ; verkwist, doorgebracht; geheel

en alj ten eenenmale.

/ -i 4JS pöënal, naam eener soort van tvilde

duif{z, dcenai en vgl. onder d^kkoet,

T.); matg p., maas van vlechtwerk, zooals

bv. in de van rotting gevlochling zitting

van een' stoel; nekimiltje.
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J5 43 I. pSwah, z. ïyh

II., z. «jA3.

L üA 43 pShok — oorsp. chin. — p^/)er-

,.*.lfc ^" r. pèkon, />/rtw/ \i\ U alg.; 6oom;

voornaamst gedeelte van eene plant

of boom, inz. als oorsprong der lakken, d.

i. de stefigel of stam met den wortel y en

van daar: oorsprong: oorzaak; grondslag;

kapitaal — i^huidiw.^ pohon (lees pOêhoen,

bal. poe oen hulp telwoord van hoornen,

T.), gewassen, groot of klein, die een stam

of stengel hebben ^ in legenoverslelling van

6jót-2 (klim- of slingerplanten ; z. ójod).—
[H.]; p. kajoe, hout-plant, d. i, boom in

den eig, ^m van hel woord; p. p^k^rdjaan,

de eigenlijke dader,

II., mfmobou, nederig ve^soeken; smee-

ken: bidden om iels; verzoeken enz, om

verlof, om heen te gaaiu; beleefdelijk afscheifl

nemen (vgl. ^^^</,, T.).

M^. / C 4j5 P^jft) batav., zekrre jeuking of

roode hond, — [B.].

C C, iSf pftjoe-^, naam van een zoetwater-

visch.

^ 43 P^^F' "^^'' poeier; poeder,

^ i> 43 pöêjföïf '>atav. (jav., T.), duizelig.--^

^'
[B.].

»*»

<Kj^ 43 P*joeh (of pftjoek) , naam eener soort

van kwartel (men. benaming van een

laag bij den grond en zeer kleine vruchten

dragende cocossoort, T.), bintang p., het

zevengesternfe, — * pc^Joe(h) borêii^, w.

sum., een soort van kleine kwartel,— [iN.];

hechtte v. d. W. aan de opgaven van N.,

en 't blijkt wel, dat hij het deed, want

hij beeft ze allen onverbeterd opgéilbmen,

dan had hij dit onder boreng moeten

plaatsen (T.).

kJU k3 pö&nja, verk. van araptênjj?.

jV|?% pahala — skr. phala — verdienste;

verdienstelijke handeling; erkenning of

belooning daarvan {in het door Klinkert voor

klassiek gehouden Maleisch van Keasberry

en Abdoellah wordt dit woord met J Ui

gelijk gesteld, T.).

J^3, z. ^)y.

rj ^^^N5^ pahalSwan en pahlawan — pers.

^;<^j — groot, sierk man; kamp^

vechter; held; krijgsoversfe; generaal; z,

babadoer,

/ -3 I- pal (zelden) — verk. van sampai —

,

'•
in belompai, nog niet.

IL, z. onder ^mpis.

is
3 L pï — oorsp. chin.— speclmerk (üche).

IL, balav., — een groote rivierschildpad
,

jav. bocloes.— [H.], balav., gemeene ^(?AeW-

padsoorL— [B].

29*
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}\mJ<3 pijatoe, zonder betrekkhtgm; zonder

ouders, ouderloos; verlaten; anak p.,

•weeskind.

\ yc? pijara 5 balav., in plaats \m palihara

door dat men al voor *t bekende

inhechlsel hield.— [T.].

iJU s\j<3 pjjarit, soort van harpoen^ met

twee punten hoven elkander.

,J\uC> pijala (en, minder goed, pijalah)—
pers. ^!i[xj, bokaal; drinkglas— klein

drinkglas, waaruit men vroeger koffie, thee,

sorbet enz. dronk; liqeurglaasje (bij dat

minder goede pijalah vgl. de aanmerking

bij^y II en sig^rah, waaruit blijkt,

dat V. d. W. wel eens iets meende te

booren^ dat door niemand gehoord wordt;

om de afleiding verandert hij uitspraak

en beteekenis, z. bv. betapa, T.). — z.

tjangkir en tjawan.

ij\.x3 I. pijalang, bij iemand bestellen om

te koopen.

IL, naam van eenV vogeltje van het

geslacht der papegaaien.

f^VjvJ? pijawa, z. p^rijaw?,

^ /C #1 V-O pijawée, W. sum., bedreven zijn,

men zegt dit ook van voorwerpen

die door het gebruik beter worden/ bv.

penna baroe ïtoe, b^lom pijawée

(prachtig I T,), die nieuwe pen is nog. niet

genoeg gebruikt om goed te kunnen zijn. - [N.] .

\)^ yKfJ peberoewarl, verk ned., i^e-

bruari.

(J>na3 pïta — port. fita — lint, band.

^ (J>^A3 peti, z. onder p^ti.

\^j<5 i. pïjat, scheef, d. i. niet in de

vierkante 'positie, zöoals bv. een stijl van

een huis, die met de overige stijlen wel

in eene rechte lijn, doch niet vierkant slaat;

memijat, in verschillende richti^igen wringen

doch geen* geheelén slag in de rondte,

zooals bv. eene plank voor een vaartuig,

boven het vuur, een blad van de schroef

van een stoomschip, het oor van iemand,

en dergelijke (vgl. pïjak, T.).— z: pcêlas.

II., z. pïjoèt.

^^^^aaJ pïjoet, kleinkind van eeti kleinkind;

pijoet-pïjat, verre tidgeslacht:

X- ^^Jx'^mO pïjót (soend.) oud en gerimpeld;

opgedroogd.— [h.].

^ i^^>\-0 9 pejtó-3, zooveel als songgoh-1—
[N.]; lees pèta; men. uitspraak van

een vroeger pasta? (T.).

•X- */Lo> memïtar, richten, h\. een vuur-

> wapen, door bet rechts of links te

draaien.

5>CO pêtor (en fêtor) — port. feitor —
factoor; opziender; bestuurder; gezag^^^

hebber; resident (ak civiele gezaghebber).

/ KMsXiO pitis (en pitjis) — porti especies,

plularis van especie, o. a. munt,— Ia
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'i mal. de, bij de komst deF.Portiigeezen,

in den ind. archipel gebruikelijke munt

van onedel metaal; pitis-3, doorboorde geld-

slubken in een gouden of zilveren halssnoer,

die met andere voorwerpen , bv. doorboorde

belletjes, buisjes, enz. afwissielen; de platte

en dunne pitten van sommige vruchten,

zooals bv. van de bóëwah p^ler kam-

bing.

/ W4sXa3 pëtes, van een klein kind goed

^ sprekend^ voor zijne jaren, beter,

dan men op zijn leeftijd kan verwachten

(vgl. p^ntes, T.).

^ JIlSLjCkjJ^ pltanggaiig:, w. süm., biolo-

geeren; betooveren,— [N.].

^ L QJLJL3 (jav. pétak, T.), köèda pitak,

batav., een paard dal een witte

plek (tanda) aan den kop heeft; heeft het

een witte plek aan 't lijf, dan is het een

köéda belang. — [H.].

C
,

5xjl3 pëtak, mm van een vaartuig; a/gfc-

schoten gedeelte daarvan; — ^t batav.

ook: kajuit; roef.— [B.]; röêmah séwahan

(wat doet die h er in? T.), bv. een kamer

in een logement, die verhuurd wordt voor

korteren of langeren tijd; petakkan sawah,

een gehuurd rijstveld. — [H.] ; perceel; vak;

bed; afdeeling; blok. — [B.].

I^^^HjIjlÏ pêtok: patok.

, pftik-^, naam van een eetbaren

zoutwater-visch.

vXa5 pitam, zimrc duizeligheid (ziekte);

^ mindere graad van vallende ziekte,

waarbij geen schuim op den mond komt.

iX^XOPëtah, rad ter taal; rederijk; bevallig

in manieren; wetende zich goed voor

(e doen; wetende iets goed voor ie dragen;

schrander ; geestig.

i*^>^^^itjl§ pïdjat, wandluis, weegluis.

(j>\rs\Aj, inemïdjit, nog al hard (lusschen

zacht en hard in, doch meer

hard dan zacht) drukken of knijpen, met de

vingers of de volle hand; zoogen, ramenassen,

d.i. manlpieleeren op die wijze pijnlijke of

vermoeide lichaamsdeelen, ook een gezond

en onvermoeid lichaam, alleen voor de

aangename, slaapverwekkende gewaarwor-

ding. — z. p^ttjal.

^ISfcOJ pidjar» van vloei- of smeltbare zelf-

standigheden den hoogsten graad

van hitte bezitten, vertoonen of aannemen;

. opbruisend koken; — * w. sum. (jav. pidj^r,

T.), harst; sanderak, — [^.]; menangis p.,

weekten in den hoogsten graad van hevigheid,

als het ware tot stikkens toe, zooals men

bij kleine kinderen soms ziet; pemidjar,

wat den hoogsten graad van hitte geeft

enz.; wat bij het solderen de metalen doet

smelten, inz. eene soort van hars.
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^, JijSioJ picIJalhL (en tidjal^), nifüuidjak,

tteden op iels. — z. QtidjaV;

pfiuidjak kaki, iels om er den voel op te

zeilen; stijgbeugeL

pi^oe, slot van een geweer.

t!>N.Si\AJ pitjlt, minder goed dan pïdjit

(z. aldaar).

/KM^iSAAJ, z. pïlis.

^ i.JSAA3^ pïtjing, soek.,: këtjeug (bal.

G *'
"

pètjeug, jav. pètjè, T.).

lSjs^VX? pct)ak$ van een oog vernield

en uit de ooghoUe. — #pit)ek,

batav. (uit 't jav., T.), van oogen beseha-

digd.— [B.].

j^ l n>^sn,x'% pè^èk, batav., gedeukt als

bv. van een blikken trommel

(jav. pésok), — [T.]; met kuilen bv. van

knikkers. — [B.}.

LiisJSAAjJ pïtjik, van een* weg, een'

doorgang, eene opening nauw;

benauwd; in H nauw; in de klem; in ver-

legenheid,

y*%JS:^t^3 pêtjoen — oorspr. chin. — dra-

kenboot-feest.

cX^y, z- djap.

LHJlXaJ pïdit, dicht bij iets anders, zoodal

er aanraking plaats heeft; gedrang,

\ÖiJ<3 pidir, z. onder atjeh.

-)tC^cXö pidak, soek.,: s^m^ttjah.

¥rAüifJ pWèl, batav. (bal, T.), plat-

gedrukt, 't tegenovergestelde van

plakgeslagen. — [H.],

•^/waj^AJÏ piroes, batav. (jav., T.). =::=^

'tr-

C w>CÏ pïTftö? 5 pöppoct malaka.

.aÏ Pïflngj benaming voor allerhande

soorten van borden of schoteltjes, klei-

ner dan de gewone tafelborden (pinggan);

p. panggang, dessert-bord; p. gSram,

sambalschoteltje.

A ,^^j^ perang;, bruin, zooals bv. eene

^ halfrijpe vrucht, die donkerblauw of

zwart moet worden, of een gewoon rood

potlood.

C i ^a3 perak, zilver; met een getal er

voor gulden zilver; naam van een'

mal. staat op de westkust van het mal.

schiereiland.

<^ *i ^j I., mfmirik , wrijvend verbrijzelen ,

zooals bv. de spaansche peper.

* IL, w. sum., belellen; verdedigen. —

^ } ^ ^-i^
pirftzah — pers. — turkoois.

2J •aJ pêreh, overweldigd, ten onder ge-

bracht ook fig., door iets wat men

niet kan torschen, bv. door eene zware

vracht, op de flesch door buitengewone

uitgaven.

/ C yu3 !• pïrai, jicht; rhemnatistm.
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IL, w. JBum., los van grond of aarde;

zich verzeilen; vechlen; mei velen aan-

vallen.-— [N.].

^ / W4sA»3 pisa, ba tav. uitspraak van pi-

sah. — [B]

f i^^sJ<5 I. pijas, horizonlah slrooh mat,

waarvan er een aantal aan elkander

geregen worden, om een zeil Ie vormen.

*II., batav. (soend., T.), glad; effen; flets

[bv. van wenkbrauwen]. — [B.].

i^wuwö pisaiig*, naam cener plant, met dik-

ken, hoogen en sappigen stam en

eetbare vruchten dragend, musa paradi

siaca.

i,Mk\3, meniesong, aan het voorste gedeelte

van iets, bv. den voorsteven van een

vaartuig, eene andere richting geven naar

de eene of andere zijde.

^ l iLjüLx3 pïsak, w. sum., een stuk van iets;

sapisak roti, een stuk brood,—
[N.].

L JlujlaJ pfsak, geer, geerstuk,

^ L JLjüwaJ pèsèk
,

plat van dén neus

(vgl. pênjek).-[T.].

^mkkS pïsaa, mes; p. daoen padi, lancet,

cSUw^aJ, mfiuïsah, scheiden; afscheiden; af*
••

zonderen.

^ •••

^^, luemljan^) plièloet m eene pan met

gloeiend zand branden,— «^pijang^) nachts

tracht.

3 y meming^it, afzonderen; opsluiten;

streng bewaken [inz. vrouwen]. —
ping^itan, men., bewaarslal voor paarden,

koeijen enz. (T.).

J^ A ^ .'.

L
,f yaLjJf pïJaii^g:oe, naam van een' boom.

iJSjtAj PUanggaiig, naam van een* kever

(men. op de padi azende vlinder-

soort, T.).

, ^tA.3 I. pïiu?ai , naam van een' vogel,

IL, w. sum., fraai van aangezicht, doch

men zegt dit nimmer van zijn eigen sekse.—
[N.]. ,

^ /wv.AJtA.Ï piiiyijan, w. sum., een stal. —
LT-

[N.]; N. bedoelt ping^iqan, ^s^?

zijnde de uitspraak van ci-^-AJ (T.).

L—AaJÏ pïpa — verb. ned. - - , pijp.

,
•*• ***

L Q,jl3 pïpij wa7ig, koon.
'

«•

•. ..

^ C a-O pêpe , batav., een gebak in roode

en witle ruiten; eene kinderlijke

benaming voor het vrouwlijk schaamdeel

(sasaksch pèpèq, vrouwelijk schaamdeel,

T.).-[B.].

C Q ;i § pèp?) naam eener kwaadaardige

bloedvin; karbonkel; negenoog [van af

de borst naar boven toe]. Men verbeeldt

zich, dat vorsten, daardoor aangetast, er

gewoonlijk aan sterven, en noemt de p. ook

p^njakit radjgi.
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^^H^yJsjJ L pipit, piepen; naam van een*

vogeltje; mondstuk van blaasinsfru-

menten, dat in den mond genomen wordt,

zooals van de clarinet, hobo enz.

11.^ pipitaii of pamipitan (eig.: waarmede

geperst wordt); — batav. (jav.), een houten

perswerktuig, om olie uit kokosnoten te per-

sen.— [T.].

^ÏaJ peper, van een vaartuig dwars af-

drijven, door stroom af wind; gaan

met den valreep vooruit.

/ WièJUJ?^ memipis, tusschen twee harde

licHamen, waarvan het bovenste

rolvormig is, fijn (fijner dan gïling) wrij-

ven, vermalen.

•H-/ xmJuÏ^ memèpès, batav. (van 'i jav.

of bal. pès, T.), in een blad

wikkelen, bv. visch, om hem in kooien of

heete aseh gaar te maken; iets in een

blad op het vuur branden. — [B.]; pèpèsan,

zulk een blad-inwikkelsel (vgl. pais, T.).

1^ 0fljL% pepek , spel tusschen twee medespe-

lers buiten het hoofdspel, inz. bij een-

en-twintig. — z. toewi en taroh löëwar.

•. * ^ • <

<3uU3 pipah, verb. van saxslc.
•• *v

«JtOxJ pïpeh, plat; zooals bv. een koek. —
* pipih) w. sum., wordt bij het tellen van

kleine vlakke stukjes gebezigd, beteekenende

zooveel als een schijfje; het beleekent ook

een klein stukje dat men met den duim

en voorste vinger ergens, afbreekt; tjoba

di pipih piring* itoe, kunt gij geen stukje

van dat bord afbreken? — [N.].

L JIk3 pijak, van vlakke voorwerpen, bv.

eene plank, aan beide einden gewrongen*

doch naar verschillende kanten (vgl. pïjat,

T.).

CJL^a3 pêka, niet onverschillig; gevoelig;

gevend om iets,

i }iSkjl3 pêkak— oorspr. chin.— steranijs;

zeker chin. spel met 8 kaarten ;

kaartspel; speelkaarten.

\^^;yS\jsJ I. pikat, naam eener soort van

paardevlieg oï brems (jav, pitak, T.).

IL, memikat, van dieren, die men wil

vangen (ook fig. van menschen) lokken;

tam maken; jiemïkïit, lokvogel; maia p.

(de oogen van een pikat), de tepels eener

maagd, die pas beginnen te zwellen.

pikir, verb. van Si.

i^JKÖ pikang:, z. ^lü.

iL5vO pêkong (en tëkong), ontstaan door

zich topêkon^ en patêkon?, als twee

woorden te denken; tèpêkong, grootvader

Pêkong; pi têkon^, z. tapikong.

/ )6u<3 pikoel, zeker gewicht van 100 kati

of 125 oude ponden; memikoel, een*

last dragen op de schouder of den rug; eene

zaak dragen, op zich hebben.
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é>sj<3 I. pikaa, verbouwereerd, xooals bij

een plotseling ontwaken uit een' diepen

slaap of door schrik; niet geheel bij zijne

zinnen; confuus.

* II. piko (lees pïkau, T.), w. sum.,

een vogel die veel op een kwartel gelijkt. —

^ n.S^ pegang, batav.,: pegang; pre-

sentje van de brabeltaal, en op de

West-kust van Siimatra als » Hoog-Maleisch"

gangbaar! — [T.].

4f ó\j<3 pojgöe, w. sum., veelkleurig , ook

schitterend van kleur. — [N.].

pêgo, batav. uit 't soend.^ ondui'

delijk van spraak — [B.].

I piloe) meewarig, medelijdend, begaan met

[ook bij de herinnering van afwezigen].

pijal, de lellen van een' haan.

^m^,^AaJ pêlat, van de uitspraak onduidelijk,

door het niet uitspreken van letters

of sijllaben, zooals kleine kinderen (lallend).

[^^yju^i L pelet, z. palit I.

II., p. tjapoeng, batav., een juffertje

(glazemaker), met lidi, waar getah aan

gesmeerd is, aanraken om hem te vangen;

overdrachtelijk pèlèt sama akal. — [H.].

^ v-Ajo pelor, batav.,: p^löêroe. — [T.].

pilis, streep of streepm van eenig

smeersel op het voorhoofd, als

geneesmiddel of versiering. — * P^pHis^

batav.
(
jav.) , smeersel vaor voorhoofd en de

slapen. — [T.].

JiLaaJ pelang, naam eencr soort van plat-

bodemd vaartuig.

i-A/J? pêlong, gewrongen, i. i. niet plat,

zooals bv. planken, door de uitwerking

der hitte.

^VwJLLo pilek, batav. (jav. ook pïl§g),

verkouden. — [T.].

/*%^Aa3, memilin, twijnen, door de draden

op eene zekere wijze tusschen de hand

en eene vlakte, bv. de dij, te rollen.

I. pêlo , soort van indisch vaartuig.

^11., batav. (jav.), gebrekkig van. *t

spraakorgaan van kinderen bv., die rari in

plaats van lari zeggen. — [T.].

dO<K3 9 memïleh, kiezen, uitkiezen; pilhan,

wat gekozen enz. is, keus, in dien

zin; pemileh, wie kiest enz.; kiezer; wie

kiesch is; kieskauwer; pileh-2, met keuze;

. bij keuze.

^ /•^aJ? pêna, batav., pen. — [B.l.

•«itaAJ5j pina-3, naam eener eetbare plant.

/ mXj<3 pêneSv— fr. péniche (of eng. pin-

nace? z. pïndis, 1.)— gewapend

klein vaartuig, ter bewaking van de kusten;

kruisboot.
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fké^ pinang) oaam eener soort van palm-

boom, wiens vrucht bij de betel gegeten

wordt— areca catechii — ; de vrucht zelve,

de areka-nool; nieniinaii^, vrijen, door het

zenden van beteUen toebehooren; pinang;

sendawa, groote soort, die niet gegeten,

maar legen zekeren uitslag (koedis)

gebruikt wordt; p. b^ras-berasan, pi-

nangnoot , die bij het kauwen in stukken

als rijslkorrels uit elkander valt, ouder

dan de dj ^r kat; peminang, sJreh-doos,

betel bak of- schaal; p. mööd^, koppelaar;

pinang;-^, naam van een zoutwater-visch.

CjlJuOpeiiak, z. ^mpênaVen onder ana^.

io AAjï plJtlWang, schuldvordering^ insckuld.

wJ^a3 pinoem, eene van lufminoem of

^ miDoem, gevormde passive vorm.

-'a

<SL-a3, rfmpali.pijah, z. rempah.

<)(,„^ pfjob, vef*draaid, verwrongen [zooals

bv. een arm, een sleutel].

i^^ Q/2^ % piha|L, kant, zijde; ligging, richting;

afdeeling, klasse; wijze; betrekking,

opzicht; memihak, Ojp zijde doen; alleen

doen; afzonderen; pad? p. k^pal?i kcêboer,

aan het hoofdeinde van het graf; atas p,

Jang t^rt^ntoe, op eene bepaalde (voorge-

schrevene) wijze; 'oensoer hawa dapat

dipëlialLk^ll, de elementen der lucht kunnen

van elk(indet^ afgezonderd w^*rfen.

peel, balav. — verb. van JUi —
syon. ioU: karakter; hebbelijkheid;

hoedanigheden. ~~ [B.]; natuurlijker van

J^i, handeling, dat in de dagelijksche taal

peel uitgesproken wordt.

(^...JLaJ penijjap, van zaken verloren, weg:

ontfutseld. — z. l^nnjap.

CLSvw^ pênjek, /)/«/ en breed gedrukt, zooals

bv. eene citroen, eene rot in de val,

een kikvorsch, waarop men getrapt heeft en

dergelijke; hïdoeng p., platte en breede neus.

-H-^**5\jv3 penjagan, w. sum., lui; vadsig;

loom.— [N.]; had v. d. W. onder

^J^ moeten plaatsen (T.).

\^^y^Jij<J (had onder e:^^^^, moeten staan,

T.); p. (ëlar, soort wesp.^ die uit

eene in haar lichaam gevormde taaie en door

de lucht hard wordende zelfstandigheid een

langwerpig zakvormig nest bouwt, waarin

zij hare eieren legt.

^ ..jJI/Jl|^ penjimpingan, batav., wa-

felijzer. — [B.] ; waarom niet

onder simping in eens gezet? menigeen

zal het hier niet zoeken (T.).

é^.j<ji p^nnjd^ (en pennjd^), naam eener soort

van eetbare zeeschildpad; sepennjd^,

zekere struik, welks bladeren het voorkomen

van eene schildpad hebben en, met water

fijn gekneed, bij hoofdpijn als verkoelend

geneesmiddel opgelegd worden; pennjc^*

p^nnjCèwan, miercnkeuw^ ee^ insect, dat de
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mieren in trechtervormige kuiltjes, waarin

het zit, vangt en dan verteert— mirmileo.

*A^i ^a3 penjC&soer, z. p^njöésoek.

L cLuü 4aJ? penjCesoek (minder goed p^njóë-

soer), naam van 5 eilanden op

den zuidelijksten uithoek van het mal

schiereiland (door de europ. zeevarenden

verkeerdelijk kaap Romania genoemd); tan-

djong p., Kaap Romania,

3 penjïrat, rijg'/ijn (had onder sïrat

moeten staan, T.).

Ü

(^*, de letter kaf (^^U), 21« van het

arahisch en maleisch, en 25® van hei

door Marsden anders geordend alphabet, lig-

gende, voor 't arabisch, hare phonetische

kracht tusschen die der nederlandsche k

en der fransche g vóór a, of u (bij de

Arabieren van Hadralmaut als deze Fran-

sche g uitgesproken; bij de Maleijers ver-

ward met de k; z. bv. ^j^^^ , T.). Zij is dus

eene gewijzigde k en wordt daarom hier in

de Iransscriptie wedergegeven door k.— In

maleische stamwoorden komt zij alleen

aan het einde voor, waar zij een* kort

afgebeten k-klank heeft, die voortgebracht

wordt alleen door het brengen van de

spraakorganen in de voor de uitspraak

der k vereiscbte stelling (ook in eigennamen;

bv. «jJ, T.). De gesmoorde k-klank heeft

veel overeenkomsl met dien van de arabische

), j en «^, aan het einde van sijUaben,

weshalve men die letters ook in de meeste

gevallen voor de j zetten kan: O^^j

röBsalf en Ujj. rcêsA, ^jr«^ tandoe|j en

JJ.JÜ tand(è, O'^jT ^\^^^^\ ^^ ^^f>-

tj\»rdi (kan gevoegelijk door q uitgedrukt

worden en is aan het slot nooit een g^

T.). — De pal. noemen de j iaf bësar,

ter onderscheiding van de CS en omdat

zij er een kapitale letter van maken zooals

bv. in »4X5, T.). Als cijferletter heeft de

j de waarde van 100 (z. abdjad). In

geschriften van godsdiensligen aard is j
eene verk. van hS.

Aa^jV^. Kaïn.

LjO, doodend^ ter dood brengend, doödé'

^
lijk, zooals vergift enz.; moordenaar

van zeker iemand; wal doodelijk is,

bc3 w plwr. van JoU.

y

j c>\3, bepalend, in maat of gewicht; mach-

^
lig; van God voorbeschikkend; jó^yïl),

de voorbeschikkende, d. i. God.

\j\ lezend; lezer, voorlezer, voorn,

van den jjior^n; bepaalde tijd.
^j
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rli, i'-ërdeelend, uildeelend; verdeeler,

uitdeeler.

^

< O w of ,<^U>, verwijderd, ver.

y

cXaö w> strevend, pogend, trachtend, voor-

nemen hebbend; zich wendend tot —

;

bode, reiziger.

y

f
%o\3 of ^^^, rechter.

y

SkJbw» scherp^ snijdend; kort afbrekend;

van een bewijs beslissend, afdoend;

zuur, bv. melk; snijdinsirunent , schaar;

beslissend enz, bewijs. — met plur. pUaï en

ftUJ , - roover ; ^J^ ) c Iki* , straatroovers.

y y

JSC\,^\3 * grondslag, grondveste, steun; wet,

algemeene regel, grondregel ; wijze,

manier, stijl; grondvorm; model, type,

voorbeeld. In mal. geschriften voorkomende,

kan het soms vertaald worden door gelijk

als, zooveel als, bij wijze van spreken,

(^ ^ yj, naam der letter j; -^ naam van

een gebergte, dat de aarde zou om-

^ ringen en tevens schragen, en door bo-

- véttnatuurlijk - wezens zou bewoond zijn;

^ naam van den koran.

ds^\^ plur, van cJjU.

y y

iuiVi, njm.

y y

, troep reizigers j karavaan.

y

>3 0j hermelijn.

iJtAJ j;\3, Gorf heeft gezegd.

y y

LHJVm/oVÏ plur. van iUU.

yy
^i/0Vi3f opstaan, zich oprichten eti opgericht

houden; opgericht zijn; stand, houding;

met plur. ci>UU, gestuite van een' mensch;

maat van 6 voêt.

u^j^
^ y

O ï woordenboek.

y

2;^^0> gehoorzaam aan God; aandachtig

biddend.
y

o^
y y

\.3, regel; voorschrift, wet.

y y

S 4«i \3 , volgens den regel, voorschrift-
(S-i^^

matig, wettelijk.

^ y

C *4 ^ \3 y hooge muts der moebamedaansche

rechts- en schriftgeleerden.

y

4^\3 onderwerpend, overwinnend; gewel-

dig, hevig; veroveraar, overwinnaar.

y

(_\ d l <i. dwerg-palmboom.

y
y

(JLjO 9 leidend, regeerend; aanvoerder, regeer-

der, gouverneur. ^
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y

^jy<3 J staand y rechtstaandig; vast, dimrzaam,

^ standvastig; met plur. ^y, opzichter y

bestierder,— In 'l mal, ook nog: staande

enz, zijn; kaïm-niakam
,
plaatsvervanger.

) , gelaatkenner; chiromanl; waar-

zegger,

^VjsJJ? soort mansoverrok of — timica, van

. voren open (z. kabaja),

L-JwO plur. van hjü ,

^Awö plur. van poji.

C .*/

/ -T^ V.A.5 plur. vaii ^^xxi

.

i^^V^i plur. van >Ui*.

^^_^^^/va3 plur. van <)c-a3.

^StiO^ gewelf, boog; koepel, toren, gewelfde

kapel, nis; tent; troonhemel, tabernakel

,(z.. onder sïnggaliasana, T.).

\ cJ - - _^. .
. -

^rs;^ plur. van ^,
c/

begraven; ie plur. ^^' (in 't mal. als

singalaris), graf

%Q^Ji f samentrekking van de vingers of de

. hand; opvatting; gevangenneming , aan*

haling ^ beslaglegging; onbeperkte macht,

bezit; hardlijvi^heid.

. Lo en JjJ, voorste deel; sckaamdeelen (van

man of vrouw).

cJi..AA3> zijde, die naar ons toegekeerd is;

punt naar hetwelk onze blikken zich

richten, voorn, bij het gebed, voor de

Moebammedanen Makkah, vroeger Jeru-^

zalem.

_?:?• - '

\ ysi plur. van jxi (z. köêboer); bcêiiga

k., z. onder bóênga.

.J LKi y goedkeuring, toestemming; vergevens-

gezindheid,

Mj py

/ —J 4x3 9 aanneembaar,

^^aa3> misvormd, leelijk; laag, onedel, ge-

meen, schandelijk, verfoeilijk,

, nemend, vattend en niet licht los-

latend, zeer kundig, zeer bekwaam;

^joj^) , de nemende enz, bij uitnemend-

heid d. i. God.

4;..Xaa3^ volkstam, '

. "r•«••
^SüO en laivi', gebrek hebbend aan regen

(van een jaar); lijden door gebrek.aan

regen; ontbreken van regen; \:ss^, dorheid,

schraalheid, onvruchtbaarheid; gebrek^ druk-

kend gebrek, \ - -

t jws^)cX^? >&e7t;ere» kraal, voor sieraad of

voor den tasbHi; bij de christenen
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misbrood, avondmaalsbrood; ^^'i^iaHc^^^v^^I^,

priester y die hel misbrood enz, bedient,

\ y >

/w^)cX3 plur. van ^j>i.

>->lcX? ^^' van >j[Jsi

\-
c /

c^ c^ c

c
(^, tegenwerking; berisping; ^óijxJt.^

Jliï^ , dewijl er geene tegenwerking of

smet bestaat.

y /

c
cXs > drinkvat, bokaal, beker [inz. groot en

voldoende voor Iweo personen].

c /

j cXi y hoogachting y schatting, waardeering;

vergelijking ; aanpassing , beschikking ;

mei plur. tfJi't, voat door God beschikt

is, voorbeschikking; noodlot; van eene ?aak

of een* persoon innerlijke waarde; hoeveel-

heid; maat, ptHjs; macht, vermogen, rijkdom;

^Ic, naar vermogen; sekadar, alleen,

slechts.

8 SiXi^ mflcA/; vermogen, alvermogen, al*V

U**

macht; voorzienigheid; rijkdom.

Q 5

(J^, zuiverheid, reinheid; heiligheid;

^^ó^)^^j, geest der heiligheid

heilige geest, waaronder de Moe^^ammedanen

den engel Gabriêl verstaan; ^y#-JJi!t {de

heiligheid bij uitnemendheid), Jeruzalem.

u^J^, Muiverheid, reinheid; heiligheid.

c p

C5r
(J^, Jeruzalemsch; iemand van Jeruza^

lem, inz. een pelgrim van daar.

/ y

riXs, voet, voorste gedeelte van cteii t&H;

stap, tred; CJXx^ fós (de gezegende of

vereerde voet), een steen, waarop Moeham-'

mads voet afgedrukt is.

#%cX? j vroeger, voorafgaande, vorig, voormalig,

oud; aanzienlijker, béter, voortreffelijker;

moedig.

f^iXif voorafgaan in tijd van vroegeren tijd

zijn; van eeuwigen tijd her zijn; eerste

stap, voorrangsrecht; oudheid; voorbestaan;

eeuwigheid (in 't verleden).
'

^üccX3 plwi*- van ^ji'.

UI X
, ,

f J^Ê\ cX3 en (j^^^si, zeer heilig; ~ (^^ó^ )

(de zeer heilige bij uitnemendheid) ,

God; ^^j Ss\ ) ^)Ju: (dienaar van den heiligen

God), als eigenn.

/

•->cX3 1 machtig; in staat; jjJJil ) (de machtige

bij uitnemendheid), God; jjSJil) sxc

(dienaar van den almachtige), eigenn.

/

^.
4X3, au4 (ancien); van vorige tijden;

zonder begin, eeuwig; oudheid, oude

tijden; (^^ó^) (de eeuwige) God,

(^ j CX-J * werpen met steencn; toevoegen van

scheldwoorden; betichten, voorn, van

overspel of hoererij.
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ur. van ciV/U'.^Vj3 pl

is -^ ) ^ > lezing i wijze van lezen, voorn, de

wijze van den I^or^n Ie lezen; sjaieli

ïtoe laïn kiraHtnJa, die leeraar heeft eene

anda-e (koran) lezing.

i^OJy'* «afey/i^/rf; nauwe belrekking; ver-

wantschap^ bloedverwantschap , nterine

verwantschap,

A^ ) Ji , pers., groote flesch met twee ooren

en eene tuil, voornamelijk eene van

glas, dienend om er wijn in te doen klaren.

) ^ pliir. van ^jl^y.

25 ) J plur.

''J
/ y

van ^JU'.

\i ) ^ > ^^^A stil houden en niet verroeren ,

van eene vrouw die zich aan een' man

overgeeft; zich ophouden op eene plaats,

verblijven op eene plaats; volharden, stand-

vastig zijn; vast verblijf, ongestoord verblijf;

rust; volharding, standvastigheid.

iy
) J, rustig, in rust; wel gevestigd.jy
//

Ip i ) Js plur. van \d
'A-

i\^ ) ^ en Xc.ULo, leenen (voorschieten) van

geld, tegen een* interest of zonder;

voorschieten van kapitaal voor eene zaak,

tegen een bepaald gedeelte van de winst;

vennootschap, in dien zin.

1:7) J^> snuitsel van een licht; lijkgebed.

iji^^JO) 3 I. plur. van ^/X^.

II. plur. van ^/^Uöy.

/ y

^-a3) Ji plur. van^,yy:.

«.c ^

/j ) y' ' lezing; als het ware lees^; jjTJü >,

rfe /e^zmgf (leessel),bij uitnemendheid,

d, i. de verzameling der goddelijke bevelen

•en mededeelingen door den engel Gabriêl

aan Moe|iammad overgebrachf— de koran;

k. b(BroeV (versleten k.), iemand die tot

niets 7neer te gebruiken is, doch desniettegen-

staande nog moet ontzien worden.

y

^ ) Jf, aanknooping van vriendschap; met
^y , '..".. ...

plur. ci^u!^ , conjunctie inz. gunstige,

van twee planeten; gelijktijdigheid, zich te

gelijker tijd kwijten van de ^^3-, en van

de iuAc; ^lJil><w^N:>-l^, iemand, geboren

onder de conjunctie van twee gelukkige

sterren.

y

iur. van tt;y '^j^y p'^

L2jVj)w5 plur. van ^l^.

yy
x.jmJ)*3 pluf. van ^*'if^



ti

c 9

L J ^ y nabijheid, nabuurschap; nauwe bloed-^^
verwantschap.

/.tO 3> w;a^ Gode aangeboden wordt;

offerande^ offer; bij de christenen

avondmaal,

dO %3 > nabijheid y toenadering.
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C>^M^l^ ^ karamsoet, soort van zijden

stoffe van Surate.

o y

if'
o 9

o y

, zweer- (Ulcer).

\Ó >^ 9 snijding, afsnijding; beleediging;

met plur. ^^j», /eewmgf (ontleening

of uitleening); weldaad, bewezen dienst,

verplichting daarvoor.

/ o »

/ jga vJb JJ , blad (omverschillig wat voor

een); blank, welgemaakt meisje;

melkwit.

pa-

pier.

iXü^, lot; inz. dat door afgeschoten pij-

len hepaald.

^ o ^ •

i ó 1^ 9 groot schip; lang schip.

c

3, scharlakenluis ; scharlakenbeziël ker-

mes; scharlakenrood.

w / c

/ C yO JJ en ufr«/> ^^^ scharlakenbe-

^ zien of scharlakenluizen geverfd;

karmozijnkleurig ; scharlaken; karmozijn.

yj;

^^, horen; met plur. ^^y, en ^j^y,

mannelijke ouderdom; menschenleeftijd;

tijdruijnte van 10, 20, 30 enz. tot \^0 jaren,

generatie, voorgaande generatie.

/ jvA-> y' en Jyiy, kruidnagel.

c/c/

,»j.^*3, dual. van ^y; ^.«J)^j (t;aw

fwee horens voorzien, tweehoornig)

bijnaam van Alexander den Groole.

ty^Jlj^
plur. van ^^ .

05j^ pluï*- van ^y.

/C J , dorp, stad*

/

K,,^^ 'li y na (van tijdruimte of betrekking),

nabij y naburig; naastbestamide; buur.

/ c /
' •• t. „
cSo ^ en &jj3, dorp , 5^ad.

f ]Jio ü> / naam van een* edelen arabischen

stam, waarover Abdoé'lmoetallab,

Moehammads grootvader, vorst was.

/ /
•• **

^XjO Js 9 gevolgtrekking, sluitrede; inductie.

OsXjS) l3 h^t^atanda— pers. kazaksmd—
maliënkolder; zeker sterk opgevuld

kleedingsluk, dat zoowel allee» als ook onder

het harnas gedragen wordt.



L
** jV^Vaxjl3 pliir. van LoCj.

/ / /

<K^\^\f^, schoon zijn, schoonheid; eed; be-

schikking van den eed door den

rechter; met pliir. cijUUi*, wapenstilstand

tusschen de Moetammedanen en de onge-

loovigen; getuigen onder eed; opvouwer van

kleederen, d. i. iemand, die een kleedingstuk

of ander stuk goed voor 't eerst zoodanig

vouwt, als later steeds moet gedaan worden.

/ -yO vA^jvï ,
gelijkelijk tusschen tweeën ver»

deeld; gelijkelijk enz. verdeelde;

kleedervouwer, d. i. iemand, die een klee-

dingstuk of ander stuk goed voor het eerst

vouwt en daaraan de normaal-vouwen geeft.

Ai2A\J^» kastanje.

<XjlJlk?JLV^>>^^ , ConstantinopeL

465 J^

c
.,vy^^, deeling; verdeeling in verschillende

aandeelen; partijschap; verdeeling naar

eene zekere methode; verplichting van den

man, zijne nachten gelijkmatig onder zijne

vrouwen te verdeden.

//

^^ , eed; schoonheid, sierlijkheid.

y c

<^L4.r>w^9 deeling, ook arithm.; verdeeling;

toedeeling, lot.

w /

, yO?» gips; met plur, ^\^ 'm ^^y^ï

borst; borstbeen.

/

i J XJL^J. slachter.

ö^<^o3 pluï*' van o^U.

\\j^3 plur. van^^ï.

y

yC^^^^f gdijke wedervergelding; ivraak,

door aan een^ ander hetzelfde Ie

doen, wat deze ons gedaan heeft, represaille.

y

oVa^ plur. van ^^,

cX-^ w03 plur. van ïs^^ï.

[^^ysj^ kasab, goud- of zilverdraad. ~ [T.],
• »

o ;>

{^^,y\/^i ^ ^^91 ingewand, darmsnaar; hypo»

chondrie..

W ...

d^^jsOi 9 daad, verrichting; gebeurtenis, geschie-

denis, beschrijving, verhaal (a^I in de

verhalen in roode inkt duidt een overgang

aan tot een ander incident, T.).

Ó^/sCti^ voornemen^ oogmerk, doel; d^ngngan

\., opzettelijk.

c y

yai , kortheid; tijd, wanneer het avond

wordt.

y y

yoï* ontoereikendheid; traagheid; zekere

ziekte
f
waarin de hersenen droog p)oxd§n.
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^ ) u^£i3 plur. van ji^ .

/ /

Ü°'f

jV/pV - horü) borstbeen; verhaal, geschie-

466 jx^

w y y'

. sVW% . groente; gierst.

TT/

L-ji->Vkl? plur. van ildaï

/

denis.

plur. van Juai.

c ^

ZS \ 4/^5 >
geheim vertrek^ slaapkamer; bmids*vy

kamer; vrmvo, die niet mag uitgaan.

9 y

, yny^ plwr. van ^jd.

y

(^Vy^^j^ plur. van üjouöi'.

/ y

g {Ssi'-Ö^ ' w^^^^ ^^^^ soort elegisch gedicht,

^ ran nie/ minder dan 16 disticha.

y

f^^Uf , ijzeren ^pi/, waarop de molensteen

draait; as^aspiint; noordster, poolster,

pool; k. gamalïj, noordpool; ^. djanSbij,

zuidpool.

y c

A^jlWJ plur. van L^laï-

/

Jaï, zijde, /7anA, streek, aardstreek; land

(pays), hemelstreek.

y c y

c y

j

«Jaï, afsnijding, afzetting; afval; ontschie-

3, Aor/, A/em van taille; gebrekkig, ting; afkeer en scheiding van de zijnen.

onvolledig

y y '

S ^-jk>aa3 > feöi. van jx^ , /ror/ gehouden of

^ ran wa6ij bewaakte vrouw.

i^ y
\>r7% en lii*, uitspraak, vonnis, besluit;

goddelijke vooruitbeschikking , noodlot ;

dood {waar men niet tegen kan); rechterambt.

^ y y

^\j^ > eene zaak afdoen, beslissen; voldoen

aan iets (ook aan zijne natuurlijke

behoefte); betalen wat tnen schuldig is*

y 9

T5\j^Ó3 pliii*' van ^ji\i of ^U».

é^
c y

plur. van 5Ukï

UI ^

£
Ll^i plur. van ^ü *

-^23 plur. van ^LUi*

/c
/Ji: ^,^7% > afgesneden stuk, deel; afdeeling;

'^strophe; met plur. ^\^, stomp van

eene afgezette hand; gedeelte.

i o Wi plur. van hAaS.

^ x
,^ }7%, r^*^ ^^ j^^^ 2- u^; als

"^
'^amulet schrijft men de letters

gescheiden {j^s f"^
ó)^ ^^^ ^^^^ ^c\i\m
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in den linkerbovenhoek, op het adres van

brieven, waardoor, denkt men, de brieven

aan hun adres komen (z. ^^sj en uJ,^).

/jhklJ, katoen, katoenen kleed,

^ :>

L ->4 r?*^ plnr. van (w^tai.

AAjlV2*!? . fluweel; harige voetmat, harig kar-

pet; deken, met franjes of getande

randen versierd, waarin men zich wikkelt,

wanneer men wil slapen.

gcX.5L5, z. onder jJ.

(3 %^^ y zitten, zich zetten,

\sii plur. van ^ .j
c/

, woestijn.

^ ^fl3 piur. van ^.
/

J-"ij, groo/e hak, ter berging van dadels.

J\Vft-?^ vrouwenhandschoen, met katoen op-

gevuld, die tot aan den elleboog reikt,

waar hij met een snoer vastgemaakt wordt.

J^' plur.

^^^ pl

van Lü-

ur. van

f
M^^jAfi plur. van i^JUii'.

J^t^V? plur. van ï^mJÜLj» .

^^^^^/s,A55 draaiing, omdraaiing; afwending;

in de gramm.: verandering van eene

letter in eene andere; met plur. ^j^ , hart,

gemoed, verstand, ziel; binnenste, centrum

van een leger; merg van een* boom, voorn,

van den palmboom; met plur. LjU, kern;

't wezenlijke van iels; merg,

A^jJ^ plur. van ^^*.

Aj^, kruin, top; hoofd van een' mensch;

degenknop; kuil op een* berg, waarin het

regenwater staan blijft; 2°. groote waterkruik,

of waterpot, voorn, van leem (mal. kcêlah,

pot, als inhoudsmaaty

<KX3f geringheid, weinigheid; zMzaamheid,
/^

!f c 9

^ lA3, Chysma (slad aan de roode zee, in

de nabijheid van den berg Sinaï);

laoet k., de roode zee.

A^SlJs^'» voorhuid.

c

/ mLLj, naam eener plant, met een geurig

zwart en zeer hard zaad.

dCXftA-?> ^^w klapperend geluid geven; op

eene zekere wijze klinken, in 't

bijzonder van de stem, bij het uilspreken

van zekere wDorden.
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Aa3 plur. vaH xjj.

,\Xj plur. van SJS,

468 ic\jj

y. ^

j^Jj , schrijfriet, rieten pen, schrijfpen; schrift

(wijze van schrijven), hand, in dien zin;

met plur. ^ïi) ook: rekenkamer. -~ In 't

mal. ook rfe mannelijke roede.

^)(A4.A3 en ^).uii' — pers. (penneko-

ker)— soort kistje met los deksel.

(^ \ U-Hh-AD , pers., soort geschilderd katoen,

/C %-4s3, tortelduif

w c /

<\^^^^, fem. van ci>^*; tahoen k.,

^ maanjaar.

w / /

chits.

c /x

/ j^^sXjsJ plur. van ï^>lli5'.

/ ^ c //

,kX3 en kX-aaaJü', Aoog^e ww/*, mijter,

hoed.

5» ^

,A3 plur. van iw^'.

ur. van Xl^*^^

^J ^-43, nom. pr. fem.

w c ^

<K^ >-4^, 500H rfwi/; volgens anderen heti^
fem. van ^J^'

r> ^

, >f^J^ plur. van (^a^*.

y Q !>

^V/^-^J plur. van (,,/3Xci*

y c y

y y

J.^1^, maan; hemellicht; ^.illïUï (eigenn.

n\al.).

c ^

y^4^ plur, van X-j*aj*.

y y y

^jj )^4^ >
~~ d^^l- van^'; ^;)^ ) , de twee

hemellichten, d. i. de zon en de

maan,

# c y

/C ^-iij , de maan betreffende.

^yJl.^, zee; zaak van gewicht; groote

menigte; groot leger, uit verscheiden

landstreeken bijeen verzameld; heer, opper-

hoofd,

y

. xQA^^y onderkleed, nachtkleed; hemd;

eenig ander sluk goed, van katoen

en niet van wol.

r*j^' ^/aa/, in het huis, uit slaven-ouders

geboren.

A>öVa3 plur. van JjJJi'.

y

Aaov.a3 plur. van jJaJü»*.

y yy

^^Xao\j^ plur. van jJaJli*.

y
yy

y.^\S3 plur. van ^ï.
y yy

^J^KXi, vergenoegdheid.



^oy

/ Kt4 ^Xi, soort luit met zes snaren, die

met een stukje hout getokkeld

worden.

c/

j

OsXiy kandij.

, kjcXJo en Jj^*, licht (wat licht geeft);

liaars, lamp, toorts, kandelaar, voorn,

veelarmige.

. Ka^qJo, com6w/ (agent eener vreemde mo-

gendheid).

/ ü

Vj^l y. centenaar; talent; 4Ö oneen goud;

^1200 dinar; 1200 oneen goud;

70,000 dinar; 80,000 darham; 100 ratl

goud of zilver; 1000 dinar; zooveel goud

of zilver, als eene osseblaas kan bevatten.

i ** j êJLf , gehoorzaamheid aan God^ gods-

vereering ; godsdienstige aandacht ;

zekere formule in het openbare vrijdags-

gebed: ^yiU Ci^Uj.

•* *' *

<X-JLj> koenoeh en kanah — verb. êu^ .

j^W^ plur. van Sy*

3 ) ^ plur. van c^jI^'.

X^ ) a3 plur. van J^^U.

y
/y

\£i) ê3 plur. van SiXcG*.
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, ki ) ^ plun van XJiiU'.

/ -3 ) ^ plur. van LjkiU .

^ ) 43 plur. van ^li* . ^

/x
plur, van ^^ylï.

i ** j èj j voedingsmiddel, voedsel, vivres.

g é3, sterkte, kracht, macht; verstand, wijs- .

heid (z. kóêwat), krachtig; dikwerf,

dikwijls; berkö&M'at, zich inspannen.

c3 %^ f wedervergelding, wraakneming talio.

^ 43 plur. van 4NjU\

/ vy» 43 en ^^yil), de schutter (teeken van

den dierenriem).

j 43, zeggen; met plur. Jly! en J^jU),

gezegde; woord; plechtig woord; gelofte

in woorden; stelling; m^mbajar k., eene

in woorden uitgesproken gelofte vervullen

(aan eene gedachte gelofte is men niet

gebonden).

^^vjj 43 , koliek.

w c/

. I ^^ , tot het woord (J^) behoorend;

woordelijk.
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c y
«•

-%^, verrijzing; verblijf, verloeving; met

plun ^y), ^^Uf, ^U) en ^.jUhvo/A,

na/te; geslacht; stam; naaste familie; ^y,

iemand, sommige; plur. ^ty), eenigemen-

schen.

^ 43 plur. van ^éjli*.

<X../043 plur. van ^U.

/C ^3 en i^y plur. van Sy.

w /

^^43, ^/erA, krachtig, welgespierd.

X

>-> 43 9 recht op staand; veel gevestigd; wei

gemaakt (van zaken); solide van eene

schoone licbaamsgestalle.

\ V^> -^öö^ machtig, zeer vermogend; onweder-

staanbaar; overwinnend, overweldigend;

wrekend; j[^), de zeer machtige enz., bij

uitnemendheid, d.i. God;^Q2)^, eigenn.,

dienaar van den almachtige.

yy
lur. van i^.

oy

d. i. koffie; zure melk, verzadiging, walging;

met plur. uTjQi^ koffie; men zegt ook wel

'iy^9 voor koffie, ter onderscheiding van

wijn; k. b^landa, hollandsehe koffie, d. i.

kakao.

/ujV^, afmeting, vergelijking, hetzij door

meting of redeneering; redeneering;

sluitrede, gevolgtrekking, analogie, gebruik

der analogie bij rechtskwestiën , waarin niet

bij de wet voorzien is, door de Moeh. secte

der Hanafieten aangènoinen; z. onder ir.
Ku y

/^amVaJ^ de analogie betreffend, analoog.

y y
regelmatig.

y y

^j^, dwang, overweldiging; onderwerping;

sterkte, macht.

w cy

CS t^' rfc macht hebbend te straffen, wre-

'^
kend.

yi,y
•• ••

2J 4g3 > ^^l de eetlust weg neemt; wijn; af-

kooksel van zekere bessen, j genoemd,

^Va3> gelijkenis; voorkomen, houding, ma-

nieren; gelaat —; *i\mo e k., gelaat-

kunde.

rVjs3 plur. van -e-jU.

-%V«0 I., verrijzing, steun; bijstand; staat,

waardigheid; onveranderlijke godsveree-

ring; volharding.

II. plur. van ^y.
y y

<Kx\j<3, opstandimj, verrijzing; opstand,

opschudding; ^al^ra" k., veld der

opstanding; hari k., dag der opstanding,

^„^y^Ki > hoeveelheid, uitgestrektheid; tusschen-

ruimte.

(j^/^a3 en ^joj, voedsel; proviand voorn, voor

/
een' dag.
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O^ , gebonden zijn; met plur. J %a5 en jUi1,

voetboei, boei; kluister, band; ver*

plichling, met; overeenkomst, afstand in

ruimte,

I^)%«a5\ ^^» Jansbrood; de pit daarvan,

als gewicht; zeker goudgewicht ,^ ia

Makkah /24, i» 'Irak Y^^, van een düiar;

karaat.

\Q,a3 y rommeling in den buik, door winden

veroorzaakt.

y oy

J,a^a3 y caesar, keizer.

cy

1^, de letter kaf ((^ll), .22« van het

arabisch en nialeiscli, en 26® van het door

Marsden geordende maleische alphabet, heb-

bende de waarde van onze k Wanneer de

Mal. haar van de j {k) onderscheiden willen,

noemen zij haar kaf k^tjil; als cijferletter,

z. abdjad; in geschriften van godsdienstigen

aard verkorting van ^.U^.

i^S I., possessief pron. suffix 2. sing. masc,

uw, in den gen. en ace.

II., als; S^lsxsJlo ^, zij zijn (ils de

steenen,

C^b ke, praefix bij 1 passif en praepos (z.

de spraakk.).

^2x3? breken van het ei door het jong;

maken van een* berst in eene flesch

of dergelijke; gebroken zijn; een eierdop,

/ cy

^^J:2^3, rijgnestel.

JuJ , zeggen; gesegde, woerd, rede, gesprek,

>a3 plur. van ^U.

wa3 plur. van Xaaj*.

cJt^vOj, waarde, prijs, waardeertng; maat;

gestalte.

c> %fKi plur. van öj^ .

C^^r koe, personaal pronominaal-praefix,

dienende ter vorming van den 1" pers.

sing. der gebruikelijke tijden van het act.,

door zich, zonder klankwijzigingen te ver-

oorzaken of te ondergaan, aan den stamvorm

te sluiten (vóór den vorm van een transitief

gebezigd werkwoord, die steeds in *t passif

optreedt, T.); possessief pronominaal-suffix

van den 1" pers., dat zich onmiddellijk aan

het subst. hecht en daarin, in bepaalde

gevallen (na een opene lettergreep, T.), het

verspringen of ontstaan van den verlen-

gingsletter ten gevolge heeft; bv. fcoelïhat,

ik zie; iböëkoe, mijne moeder.



vir

t^^y > vrouwelijk van CS I.

/

.

\5 ka, z. kaka^.

-^ L jVs. 8i-kab&-S, men., nm. aan een

hevigen storm gegeven (bal. lia-

ba.2).-[T.].

L,
,

_j \S . kaboe-S, z. kapoek.

^ i^2>oO kabat (kabë), w. smn., hos^ bundel;

sakabat kajoe, een bos /lot^^; sakabat

kartas, een boek papier. — [N.] ; lees c:^

(Vgl k^rbat) en spreek uit kabeq (T.).

^VJIX»^^ (bal., T.), kainnja kabet, batav.,

het kleed sluit te nauw aan H lijf,

is te eng, bv. van een sarong, zoodai men

niet goed loopen kan. — [H.].

^ jj^^O kaboet, van eene menigte voorwer-

pen niet te onderscheiden door de

menigte en dichtheid, zooals bv. nevel, rook,

regen, een zwerm sprinkhanen, kogels die

in menigte en kort op elkander aankomen,

scheldwoorden enz.; nevelig, mistig; niet te

onderscheiden; neveligheid, hevel, mist, —
Het staat gew. als versterking bij k^-

lani.

ij;;^>0 kabit, verb. van C^Ai^.

^ w^O kabar, batav., verb. van ^^.

\S kaboer, van de oogen niet duidelijk

onderscheidend; beneveld (koetaisch: 6i;

ziende, T.)*

472 *y^\S

>0 I. kabir, naar

^

^O 1. Kauir, naar zich toe scheppen, met

ee^he pagaai, ten einde een vaartuig

of ander drijvend lichaam bij te halen;

vaartuigen of andere drijvende lichamen

bijhalen, door met eene pagaai naar zich

toe te scheppen.

, IL, verb. van j.A>XJ)jar.

^O, groot; groot door heerlijkheid en

voortreffelijkheid; voorvader, voorn, be-

roemde.

/ KJ40O kaboes, van een voorwerp, bv. een'

berg; flauw zichtbaar, hetzij door

den verren afstand of door de heijigheid

van de lucht, nevelachtig, — z. kaboer.

.^ i.>0 5 kabang-a, batav. (uit 't bah, T.),

eene spinneweb; z. kawa-2. — [H.].

i>u I- kaboeng, wit hoofddoek dat bij den

dood van een' vorst gedurende 40 dagen

als rouw gedragen wordt; hoofdwindsel

van 172 d^ppa (volgens anderen meer of

minder); lengte, lengtemaat, voorn, voor het

meten van geweven stoffen; menjaboeng,

meten bij kaboengs.

IL, Z', ^nau (soend. kawoeng, T.).

m\^ kaboel, veelal k. pandahar.

joO kabil, verb. van ^xAAJ)i>óx:.

^ 4-)\j kabau, oost-sum., gereedschap om

visch te vangen, gelijkende veel op

eene vogelkooi. *
.
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C /^ ^-^^ '
nachtmerrie,

)\£ kata — skr. katha — gezegde y uii'

gesproken woord; kata-lS, gezegden;

praatjes; sapalah k., m^ tt'oorrf; berkata,

spreken, zeggen; uitmaken, uitschelden;

menyalaken, iets zeggen, van iets; verklaren,

bv. iemand eerloos, voor bevoegd enz.; sekata,

eensgezind,

)0 I- kati, naam van een gewicht van

verschillende zwaarte, doch gew. =^

1 74 amst. ponden. Het wordt verdeeld in

16 tahil of bongkal; sekati lïma, 1^. een kali

een vijf (namelijk (ahil goud, gelijkstaande

aan 400 oude realen van 27 wang, zijnde

eene boete, die vroeger aan groeten wegens

zware misdaden opgelegd en gelijk stond

aan de doodstraf of haar verving; 2°. naam

eener liaan, welker bladeren, in anders

doodelijke ziekten als geneesmiddel gebruikt,

soms den dood nog afwenden. Ook de

wortels dier liaan hebben geneeskracht.
'

IL, sekati niciia, z. onder boe v/a h.

y

(^^^/sJ>0, schrijvend; schrijver; secretaris;

k. ^j^y notaris.

^- 4.3 u '^^t^^'j w* ^^^* (uitspraak van Ji^,

T.), dreigen, een wapen vellen, aan-

leggen om Ie schieten of werpen. — [N.].

.^O Itatir, hoornen van licht hout of bamboe,

aan beide zijden van een vaartuig beves-

tigd (niet hangende) en even de oppervlakte

van het water aanrakende, die, wanneer het

vaartuig op zij gaat liggen, eene te groote

helling of het omslaan van het vaartuig

tegen gaan (jav. en vgl. k at il 2^ T.).

i.Vu> kataiig-3, vierkant van pandan-bla-

deren gevlochten kasje met drie en meer

terrassen, zijnde de bovenste terras niets

meer dan een knop in den vorm van een^

dobbelsteen. Het dient ter verzending inz.

van gambir, doch ook van sagoe en derge-

lijke. Wanneer het zijn inhoud ontvangen

heeft, dan wordt de laatste opening met

hetzelfde vlechtwerk dicht gemaakt.

iV\6 I- katoeiig* — wellicht oorspr. eene

smtr. van keatoeiig;, dobberen o( drijven,

zonder eigen beweging zooals bv. een vaar-

tuig, dat zijne zeilen gestreken heeft.

^11., soek.,: sïboer-2 (vgl. sipatoeng,T.).

^IIL, men., zeeschildpad (T.).

(, Jl3*0 katoep, toe; dicht; gesloten; me-

iig'atoep,
'

/oe doen; toe maken;

dicht doen; dicht maken; sluiten, deuren,

vensters, luiken, kisten en dergelijke;

kang^kan^ katoep, z. onder kangkang.

(,_ JLyV^ katak, kikvorsch (ook bal, T.);

k. pöêroe, padde; k. b^toeng,

kleine zwaartgroene grauw gestreepte kik-

vorsch, met buitengewoon groote keel en

daaraan geevenredigde stem, waarvan zijn

bijnaam (z. b^toeng II). Hij behoort op
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hel mal. ichlereiland Ie huis eii is vóór cc.

80 Jaren van Pahang te Riouv^ aangebracht.

1^ Q
.
V \^ , meng^atok, tikken op, aan of tegen

kis, bv. op het hoofd van ieniandi

met staal tegen en vuursleen.

iJ[>iO I- kStlk, alle dagen of overal mede-

nemen.

IL, klein in hunne soort van dieren

en planten (vgl. kate. T.), buitengewoon

dwm^gachtig.

^LiJ^^ Mtek^ balav.,: k^tïjak. — [B.].

. ]o\^ katil (uit *t Tamil, T.), rustplaats op

poolen; ledikant [voor één persoon];

sofa; z. randjang,

2°. (vgl katir, T.) zwaarden van een

vaartuig.

-^
f
VïO katel, balav. (jav., T.), groote,

zwarte y harige spin (op olie getrok-

ken legen het afvallen van haar gebruikt). —

[B.].

^ >S O kStem (lees k^tam, uitspraak van

^ Ai y T.), w. sum., een klein vischje,

sf^ot; eene schaaf; m^ng^atem, schaven.—
[N.].

^^•OQ I- hfitoeii (jongenstaal) , lang ;li^'

djan böènoel, mandi k.

« IL, men., uitspraak van katoen.— [T.].

^ |j\^ haté of kata (lees: 0, T.), w.

sum., een koordje of touw dat aan

de schede van een wapen zit om dit aan

^^

het gevest te kunnen binden ten einde het

uitvallen te beletten. — [N.]."

^/-.V\^ L katê (vgl ka tik II, T.), batar.

(uit 't Jav., T.), dwerg; klein; kort.

II., z. J^.

o kadjl, z. adji I.

el
\3 kadjan^, zeker matwerk, voorn,

van b^ngkoe wang-bladeren, die-

nende ter bescherming tegen het weer, ter

bekleeding van wanden, zolderingen enz.

en tot andere dergelijke einden; classificee-

rend woord, vergezellende het telwoord,

dat een aantal vellen papier aanduidt; k.

rangkab, prismatisch, van onder hol deksel,

ter bedekking van de kuil in den bodem

van een graf, waarin het lijk gelegd is.

O !• katja, — skr. katja— , glas; spiegel,

k. mata, bril; k. piring (glas in den

vorm van een bord); naam eener bloemdra-

gende heester.

* IL, w. sum., beproeven; probeeren of men

iets kan optillen; met de handen wegen hoe

zwaar iets is (z. bl 223 links en ^^^
T.).-[N.].

O katjoe, naam van zeker geneesmiddel,

uit de pinang-noot verkregen, het zooge-

naamde katechu.

\5 katji, soort van europeesch wit ka*

toen. — * balav., fijn gebleekt wit katoen

of shirting. — [B.].

E

E

E
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^j^O kStJir, z. köêtjar.

ir^u !• katjaug, naam van verschillende

soorten van peulgewassen; nieng^a-

tjaii^, een' vond, gestolen of geroofd goed,

een' buit en dergelijke verdeden; deelen;

pedang: katjan^ parang;, soort van krommen

sabel; k. botor, z. bótor; k. böêloe, soort

met harige peulen; k. k^d^lë, soort van

gram; kleine boonen. — *k. sibajoe, w.

sum., een katjang-soort, die eene bedwel-

mende kracht heeft.— [N.] ; perkatjau^, van

aanvertrouwd geld of goed als katjang

behandelen y d, i. verstrooien, doorbrengen y

verkwisten, verspillen, opmaken, verdoen,

m^\^ katjoeng (z, atjoeng) als aanspreek-

woord knaapje; jongetje (vgk jav., T.);

soort van niet eetbaren sprinkhaan, lang en

dun, met opgericht bovenlijf en in de

houding van een* biddende, waarvan de

benaming cicadaria religiosa, ook wel sika-

tjoeng genoemd; böêdak kcêroes tinggi

bagai belalang k,, een magere, opgeshoten

jongen (meisje), als een k-sprinkhaan (z.

awang); böênga k., naam van een bloem-

dragenden boom.

L^ ci^N^W katjlp , nijper, als van een' kreeft;

(jav., T.), zeker nijp-instrument,

met één snijdend lemmet, dienende voorn.,

om de pinang-noot te schillen en in kleine*

stukken te snijden, gew. pinang-schaar

(koetai: katjoep, T.); mei^i^ip, met zoo^n

nijpér in stukken snijden; een' strop dicht

halen.

i fl.^s^W L katjak, prachtig; heerlijk; fier;

trotsch van voorkomen of houding;

kabbeling, door tegenstand, bv. klippen onder

water, ontslaan; levendig; opgewekt; flink

[in bewegingen en handelingen] ; meng^atjak,

met de punt van den voet op zij slingeren»

IL, w. sum., men zegt dit ook wanneer

de maleiers de hanen van weerskanten

onderzoeken alvorens die te laten vechten.—

IN.].

(,_ f>»^s^ \^ ka^oek, van de uitspraak met

een vreemden tongval, zooals bv. de

uitspraak van het maleischbij Europeanen;

van manieren, die mén wil aannemen,

vreemd; raar; linksch; onhandig (vgl. onder

iL^SfcfcO» menjatjau, door elkander roeren,

bv. brei; omroeren; door elkander

smijten; in de war brengen; beroeren; k.

ganjah; katjau bilan, door elkander smij-

ten; in de war brengen [met verscheidenheid];

bont door elkander (pêle-mële). — *ka-

tjobélö mö&loetnja (batav.), = meng^atjo

möêloetnja {praten als een gek, dan ja dan

neen zeggen enz,); atörannja katjobélö ?=

a. tïdal^ karoewanan. — [H.].
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LlL>ó)S kadoet, zeker matwerk voor zeilen

en zakken.

i 43O kadir, verb. vanyc^illtUr, of van

J
jJilliUc.

C (3O kadang— smlr. van k^adang— 6y

^^ wijlen; bij tijden; nu en dan; kadang-2,

in grootere tusschenpoozen; eene enkele keer.

^Cöu (bal. kadoeng, T.), kddöngan

^ - bijasa, batav., dat komt er van;

gewoonte is eene tweede natuur.— [B.].

C^c>U kadoek, soort van sireh. Ook als

nom. pr. v.; p4 kadoek (de vader

van k.) of lebai malang (de ongelukkige

l^bai), naam van een persoon, die door

zijn lacb-verwekkenden tegenspoed ten

spreekwoord geworden is. — z. belalang.

"^ Aó^ kadal, balav. uit ^t jav., soort

gras hagedis. — [T.].

i O y madoe k., zijden stof met goud doorwe-

ven of gestikt, van een bijzonder patroon,

inz. voor kaïn en selendang; kara-lS, zeker

peulgewas.

L^i> u y liegend; valsch (niet oprecht); leu-

genaar; valschaard.

yO karoe, tusschenspreken; tussehensnappen.

^ k\S l- kari, batav., kerri. — [B:].

* II. (jav.), koetai, wat van iets overblijft,

overschot (karïnja). — [T.].

i*rj tn I. karat, van katten vechten, door

Ie krabben en te bijten.

II., roest; metaalkalk; oxyd.

III., w. sum. (uitspraak van ci^, T.),

deel, gedeelte, stuk; sakarat kabanoer

Roem, een stuk is naar Turkije; n en,

m^naroh k^ris kasatian nen bernama

madang girej nen b^rhöêloe kajoe

kliamat di bagi tïga bagian, sakarat

kabanoer roem, sakarat kabanoer

Tjina sakarat pada poelau amas ko

(j^) djiko (??) b^rtamoe komedian

bilangan doenia sóèda sampej (aan de

uitspraak en transcriptie van deze plaats

ontbreekt nog al wat en had voii de W.

wel mogen corrigeeren, T.), bovennatuurlijke

kris genaamd madang gerej waaraan zich

een gevest van khamat hout bevond en welke

thans in drie stukken verdeeld is; een deel

bevind zich thans in Turkije, een deel in

China een deel op Sumatra, wanneer deze

stukken bij elkander komen is het einde der

wereld daar. — [N.].

i *rJ a\j I., mengaroet, iets slordig doen, inz,

naaien; spreken wartaal; spreken over

iets, waarvan men geen verstand heeft.

* II. karoet, batav., zeer erg pokdalig?.

L-U \u, karit-3 of karik-S, naam eener

liaan die gom-elastiek geeft. —
# karet, batav. (jav., T.), gom elastiek. —
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lO, verkondigend; predikend; verkondt-

^^^
,.: ......

^O karas, naam van een eiland be-

zuiden Riouw; anak k., de kleine

eilandjes, dit tot karas behooren, op een

van welke een vuurtoren is; karas-^, soort

van versnapering,

p .O I- karang, koraal; koraal-rif; ko-

rmil'bank; klip in zee; koraaltje, d. i.

kleine verhevenheden, die als versierselen

op primitief glad goud- of zilverwerk ge-

soldeerd worden; bij vergelijking met een

koraal-rif: vormen van een' inz. geordend

geheel uit verscheiden onderdeelen; heenga

k., getakt koraal; koraalbloemen; k. hee-

nga, spons; p^.njakit k., de steen; graveel;

ïkan k., naam van een' eetbaren zoutwater-

visch, die niet anders dan op of in de nabijheid

der koraalbanken gevonden wordt; berta-

rang^ken iiitaii, van diamanten koraaltjes

voorzien; karangan, wat op koraal of een

koraal-rif gelijkt, rotsbank in een rivier;

ertslaag; de steen (ziekte), graveel— ; wat op

de koraal-riffen gevonden wordt; perka-

rangan, al wat men noodig heeft, om naar

zee (eig, naar de koraal-banken) te gaan, om

daar te visschen of andere zeeproducten in

te zamelen; vischtuig.

IL, mengarang, l^. samenstellen; op-

stellen een geschrift; stellen; schrijv&n een

geschrift; componeren; 2^. samenstellen bloe-

t^^

men; van daar karang, als classiflceerend

woord vergezellende het telwoord, dat een

aantal ruikers uitdrukt; böênga döêwgi k.,

twee ruikers; karangan, samenstelling, op-

stel, geschrift.

*III., pekarangan (jav.), verblijfplaats

van een prins zooals bv. de karang prana

djïwa van Ino k^rtapati (T.).

^(IV., karangan, w. sum., de plaats onder

de padischuur, waar de inlander gewoonlijk

zijn brandhout bergt. — [N.].

O karoeng, z. söêmpit II. — * ka-

roeng-3, w. sum., nagelworte. — [N.].

L j) \O karap, bij het weven kam.

-X- L^ï yo (z. arip II), karipan: het van

slapperigheid shdten der oogen,

s^bab matakoe sangat karïpannja (T.).

(^ iV> , z. karit.

^ \0 karam, van vaartuigen verongelukken;

schipbreuk lijden, vergaan; verongelukt

zijn; schipbreuk geleden hebben; van letters

ineen loopen bij 't schrijven, doordien de

, fen te vol inkt of te grof was; ineengeloopen

zijn; in 't algemeen verongelukken; in 't

verderf raken; k. bégïmoe, verderf over ü

(ook >j^ U^ , en vgl. éji^ de omzetting

van karma in karam is gelijk aan die van

padma in padam. T.); k. döêdoek, ver^

gaan alleen door vol water te loopen.

x» C«» > C-"

y^ iO karim, verb. vjin ^.CHi^Ac
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f*\ yO karanaenkeraiia— skr. karafta—
oorzaak; reden; omdat; uithoofde;

aangezien; dewijl; naardien (z. s a bab); k,

allaby om Gods wiL

/jjo karoenija, z. ^^ .

A io karan, z. ara u.

2J yo karah, z. onder cêdang; 2^ naam

eener soort van bamboes; aanzetsel van

vreemde stoffen^ zooals bv. kalk aan de

tanden; ziekelijke zwarte of geele vlekken

op bladeren; donkere vlekken op sommige

Bamboes-so^W'len. — sebatang k,, iemand

zonder familie,

2S iO, niengareh, gekookte rijst of ander

graan, wanneer er nog zooveel nat in is,

dat hier en daar bobbels opstijgen omwerken

met een* houten spaan* zoodat het onderste

naar boven, het buitenste naar het midden

komt en omgekeerd, waarna de pot weder

op een smeulend vuur gezet wordt, door

welke bewerking het geheel een' gelijken

graad van gaarheid erlangt.

\\o karej, men., zeker halssiermd,

waarvan de halve maan op de borst

komt te hangen, en meestal van goud,— [T.].

/ MiO kasa, yerb. van ïyi,

, jyséO !• kasl, verb. vaii kaseh, geven;

(is wel door vreemdelingen, die 't

batav. maleiseh. spreken, op Rijow ge-

\^j^

bruikelijk geworden, T.). — Deze wijziging

van kaseh is eene uitvinding van nieuweren

tijd, om een onderscheid daar te stellen

tusschen genegen zijn en geven, doch niet

aan te bevelen; (z. b^rï, T.).

IL, lubben (z. ^^lï), «kambing: kasl,

gelubde bok om te mesten (T.).

V-AsO keesa, z. k^sa.

^O^v./bw\5 hasab, z. L;^^?; kasab rê&-

min, w. sum., een patroon van

kains aldus genoemd; soort van gouddraad

(z. roemin, T.). — [N.].

^^^^y^Mj\£ kasoet, schoeisel; hoefijzer; hoepel

om een wiel; tweede kiel onder de

eigenlijke kiel (mar.).

Y^\^ kasar, grof; ruw van gedrag.

-^ Vwm\5 kasoer, batav. uit 't jav.,: tïlam.—K- yS^

[T.].

L, Q^jLiV'^ kasap, ruig voor het gevoel, zooals

bv. keper, een wollen kleed op het

bloote lijf, propatria-papier, in vergelijking

met velijn; bcêloh k., z. böêloh.

{^.,,,jUfS\^ kasip, van iets^ dat een' bepaalden

tijd duurt, zooals de moussons en

periodieke winden tegen het einde loopend;

bijna op {\g\. iBY. kasep, T.), angin söêdah

k., de wind is bereids tegen het einde loopend,

het is bijna gedaan met den wind.

^ >^gO kasem {é^^, T.), w. sum,, wrok

koesteren, — het komt veelal voor
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y

in vereeniging met kasöêmat dat denkelijk L-i.>\Siu , van de borsten zwellend; meisje

hetzelfde beteekent (z. bl. 223 links),~ [N.].
|

i

w^gsiO kasim (eigenn.) verb. van ^..-jU.
|

^/jj\^ kasau, in de bouwkunde spanrib;

k. djantan, hoofdspanrib; k. b^tïna,

dunnere hisschen spanrib; k. melintang of

ring, lallen waaraan de deklmig van een dak

bevestigd wordt; panlatten; loeiiipóêwan k.,

planken, ter bedekking van de uiteinden der

k,, dus van den zoom van het dak.

cX^\^ kaseh, iemand toegenegen zijn; van

iemand houden; liefhebben; beminnen;

kasêhaii, toegenegenheid; doch vaker: me-

delijden, deernis; interj. ter uitdrukking van

dat gevoel; kekaseli, beminde; peng^asefa,

wie iemand genegen is enz.; minnaar; too-

vermiddel om liefde te verwekken of te

bewaren bij iemand van de andere kunne;

liefdemiddel, liefdedrank (benaming van ze-

keren bedwelmenden drank evenals in *t

oud-jav., T.); peng;asêhan, toegenegen zijn

enz,; toegenegenheid,

( -wmO kasai, öiiddel ter zuivering en ver-

fraaiing van de huid; soort van

kosmetiek. — *w. sum., een wit poeder

waarmede de vrouwen zich insmeeren om

de koelte te bevorderen.— [N.] ; lUfngasai,

het lichaam: met k. zuiveren en verfraaien,

x-L-iUy\^ kasik, w. sum., zand,— [N.];

uitspraak van cS^j^ (T.).

^
met zwellende borsten.

^/.Jiio kangen, batav. (jav.), reikhal-

zen,— [T.].

C,^ O , naam der letter CS.

/

(^ ^O , verwijderend; terugdrijvend.

y

C h^ of ^^ , voldoende; aan het doel

'^
beantwoordend; de plaats van iets

anders kunnende vervangen.

y

J«i O, ontvangen weldaden bedekkend en

/
ontkennend' Gods weldaden weigerend:

ongeloovige.

y

Ki\5 , voor een ander zorgend; een ander

'^
onderhoudend; altijd vastend; zaak'

waarnemer; borg,

> y

1 ^i O , steel van een palmblad ; hulsel daar-

van; hulsel van den bloesem van den

palmboom; kamfer; kamferboom (laurus

camphora); naam van eene wel in het

paradijs.

/

(,^ 5 O kapa, verb. van ^.

^ C^3 V^ kapl, div., hijschblok.

i_':i\^ , kapa-S, tijdelijk en los schutsel van

boombladeren op het boord van lage
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vaartuigen tegen het inslaan der golven;

ter dege; k, nïpali, zoodanig schutsel van

ineengevlochten n ïpah -bladen.

-H' Li3 U !•» k5poe-3, batav,, kroos in goud-

vischkommen. — [li.].

* IL, si-kapee, z. onder rïboet.

ij^AjJ O hapit, keiper; dienstdoend begeleider;

adjudant; kamerheer.

Js\5 kapar, wat in wanorde door elkander

ligt, voorn, op het strand^ door aan-

spoeling, en wederom voorn, van vergane

vaartuigen ; men^apar , in wanorde %iit

elkander iverpen.

JjO kapoer, kalk; kamfer; k. baroes,

kamfer van Baroes, gev^. gebruikt ter

aanduiding van kamfer in 't algemeen, ter

onderscheiding van kalk; van daar kapoer

als classifiseerend woord, vergezellende het

telwoord, dat een aantal gepraepareerde

sïreh-pruimpjes uitdrukt; sïreh döëwa k.,

twee sireh'pruimpjes; k. tohor, grove kalk

van koraal; metselkaïk; k. sïreh of makan,

fijne kalk, die voorn, bij de sïreh gegeten

en van de schelpen van allerhande schaal-

dieren gemaakt wordt; mengapoer, met kalk

bestrijken, W, sïreh; kalken; van eene

wond korrelen; pek&pcêran, doosje, waarin

de kalk bewaard wordt; kain kapoer,

sobrt van slecht wit goed, waarin veel kalk

zit, om het een beter voorkomen te geven;

kapoer-^, naam eener witte vlieg, grooter

dan de a gas, welker steek zeer pijnlijk is.

/ kkk3o kapas —skr. k arpas a (Hindustani

of Prakrit ^^Ia/, T.) — naam der

heester, die de gewone boomwol (katoen)

draagt~ gossipium— , waarvan er verschil-

lende soorten zijn; boomwol^ katoen; badjoe

k., gewalteerde japansche kamerjapon. —
^bcnga k., soek., naam van een grijzen

vogel van de grootte van een spreeuw.

f jsM^O hapis, naam van een eetbaar zee-

schelpdier, met eene zeer fraaie

schaal.

iio ï- kapang', dobberen tusschen het

punt van uitgang en het punt, dat

men wil bereiken, zooals bv. een vaartuig,

dat door stilte overvallen wordt.

IL, naam eener soort van waterworm,

die alle hout, waar het zeewater aan komt,

zooals schepen, paalwerk enz. door knagen

aantast— teredo navalis.

L.JL30 kapak, bijl; akse; bandera k.,

*
z. baadera.

^^..JlJO kapoek, soek. (uit 't jav., T.),

naam van een* boomwol dragenden

boom, welke boomwol echter niet kan gespon-

nen worden — criodendron anfractuosum;

de boomwol zelve; schimmel.— z. kaboe-2.

^ L-Ji-3\^ kapok, batav. (uit 't jav., T.),

afgeleerd: genoeg van iets heb-

ben.— [K],
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/ \3\^ I- kapal (uil 'l Tamil, T.), schip.

* II., kapalan, balav., likdoorn; eelt (bat.

hapal, mak. kapalaq, dik, T.). — [B.].

.JSO I- kapan, verb. van ^'.

IL, batav. (uit 't jav., T.), wanneer; als;

immers; k. ari, laatst; verleden, onlangs;

k. tadi güêwa bïlang, en ik heb het' u

zoo pas gezegd! — [B.].

-X- 43 U ('^6S ji'li* en z. jM^, T.), een groote

padischiiur, — [N.].

^ <^L-3\j ? riboet kapoh, w. sum., een orkaan

(vgl. onder riboet, T.). — [N.].

X ^\5 kapai, zich flauwtjes heen 'en weder

bewegen, als bv. de handen van een'

verdrinkende, eene vlag bij een flauw

zuchtje; slap nederhangen, als bv. de nek-

klep van eene pet.

L^S V^ I- kaka, z. onder kakak.

11.^ kakatöÈwa, batav.; P.; kaketoe; 2^.

nijptang, — [B.].

(J^ Q kakoe, stijf, onbuigzaam; hardvoch-

tig; onleerzaam; lomp,

{„J^ O kaki, voet; poot; klauw; voetstuk;

fondament van een gebouw; classi-

ficeerend woord, vergezellende het telwoord,

dat een aantal afgeplukte bloemen uitdrukt;

k. batil, platte metalen schotel, met een

ronden en hoogen voet, dienende 1°. als

tafeltje (knaapje) voor het bord van iemand,

die, op den grond zittende, zijn' maaltijd

MAL.-NEDKBIi. WOORDENBOEK. DEEL II.

^

gebruikt; 2^. als onderlaag voor de batil

belandjq (dit had onder batil moeten

staan, T.); k. ramboet, het einde van

haren, die tot op de schouders nederhangen;

k. awan, de voet der wolken; k. dijan

{kandelaar, T.); k. t^mbërang, ri^^^- ber-

diri k. tOnggal, op één been staan; awan

berkaki njanioek {wolk, welker voet naar

muskietefi gelijkt), wolk uit fijne vezeltjes

bestaande. Zulke muskietvoetige wolken

zijn, wanneer zij tegen den tijd, dat een

moessonwind moet doorkomen, in de betrek-

kelijke richting gezien worden, een teeken,

dat die wind met kracht wil doorkomeUc

/ M$ O {{j^* T.), w. sum. (z. Marsden

in voce) verder ook: met de

handen iets omwroeten en fig. alles tot in

het geringste toe goed nazien. — [N.].

io o kakan? (uit 't jav., T.), oudere broeder

of zuster, als aanspreekwoord in de

troeteltaal.

C_ o ^ \;> I. kakap en sijakap, \^. naam van

een zoutwater-visch— lates nobilis;

2^. naam eener soort van mal. oorlogsvaar-

tuigen, die ook inz. tot het vervolgen van

den vijand gebruikt worden; mengakapi,

met eene k, vervolgen; mata k., z. onder

mata.

^IL, men^akap, men., aanvatten; bij de

hand hebben,— [T.].

31
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(^,_^_^J{3\5 I. takak (gemeenzaam bij 't aan-

spreken ook ka) meer gekuischt

kaka, oudere broeder of zuster; wordt ook

jegens oudere verwanten van denzelfden

graad, jegens oudere vrienden en jegens

den oudere, of als andere beschouwden, van

twee echlgenooten gebruikt; kakanda, bij

verk. kanda, in de eerbiedige of hoffelijke

spreekwijze; k. radja, de oudere broeder

van een vorstelijk kind, d. i. de persoon,

die de nageboorte van dat kind heeft wegge-

bracht. In het dagelijksch leven wordt die

persoon ook entjé kanda genoemd.

IL, kakelen, zooals bv. eene hen, die

wil leggen.

^ , p\^ kakê (beter ^\S kakèq, T.) batav.

(uit *t jav., T.) grootvader; oud man,—
[B.].

^ C^-S \^ kaga, batav., neen, niet, — [B.].

-K-|j;/0O kaget, batav. (jav., T.), schrik-

ken,— [B,].

•x-tJO O kagah, batav., = kaga.— [H.];

vgl. gah,

j\^ L kala, tijd; ada k., er zijn tijden;

kan soms zeer goed door somwijlen ver-

taald worden; dhöëloe k., vroegere tijden;

in vroegere tijden, oudtijds; kalst mana of

mana kala? op .welken tijd; kala apa of

apa kala? op welken tijdf; manakala en

manakala, ten tijde dat; wanneer; s^dïja

k. en, bij smtr. s^dïjakala, vroegere tijden;

in vroegere tijden; oudtijds; barang k.,

onverschillig welke tijd, onverschillig op

welken tijd, onverschillig wanneer; wanneer

ook,

IL, schorpioen; bintang k., rfe schorpioen,

teeken in den dierenriem (z. w^^); kala-^,

wat op een schorpioen gelijkt: krans van

rotting of iets dergelijks, aan een' stok,

dien men op eene sampan toenda van

den achtersteven aan een touw in 't water

laat hangen, waardoor de sampan recht

gehouden wordt; elk drijvend stuk hout,

dat men, bij gebreke van zoodanigen krans

achteraan laat slepen.

III., batav. (jav. kalah. T.), verliezen;

verloren [bij het spel of in het gevecht].—
[B.].— z. alah.

j\5 kaloe (te batav. in zwang, T.), wijz.

van kalau.

j\5 L kali, maal; keer, reis (cf. eng. time,

en kal^); sekali, één maal enz.; tïga

k., drie maal; berapa k,t hoeveel keerenF ;

s^kïjan k., zooveele keeren; banjak k.,

dikwerf; sekali-S, eens; ten eenen male;

volstrekt; heel; zeer; zelfs (in die bet. zelden

anders dan na djika, kalau of djikalau).

Men gebruikt echter liever, als nadrukke-

lijker, sekdlfpön. Een en ander staat

altijd aan het einde van eene zinsnede;

djikgi ija datang b^rlaksai-2 s^kélïpon,
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al komen zij ook bij tienduizenden; sekali

ik sekali- den een' of den anderen keer

eenmaal toch; sek&lijaii, geheelheid; alheid;

sekdlijan 'alam, de geheelheid der wereld;

sek&lijan enz., als in eens, te gader,

allegaar; 'alam s., de werelden allegaar.

* IL, batav. (uil "'t jav., T.), rivier. —
[B.].

^IIL, men., = gali (T.).

^^^^^^O kalab, w. sum., slapen, meer

bepaald in slaap zijn, zonder de

eigenlijke beteekenis van tidor er aan te

geven, daar tidor ook liggen beteekent, bv.

tidorlah deiné malem nangko t§rka-

la b, ik lag dezen nacht te slapen.— [N.] ; lees

c-ai^; takalap, in slaap geraken; vgl. v—ai!

en sakalab (T.).

cXaJ O J pers., menschelijk lichaam; model,

form.

\^^y3^ I- kalat, naam van een* zoutwater-

visch.

IL, w. sum., beteekenis, zin.— [N.].

[^^^yj^^ kaloet, van de tong, bv. van

een* stervende onverstaanbare geluiden

voortbrengen.

f W^Ju kalas, roeistrop, die zoowel aan

de roeipen, als aan den riem vastzit.

/ j^ u kalis, van oorspronkelijk gladde,

heldere of blinkende voorvy^erpen met

eene laag eener vreemdsoortige zelfstandigheid

bedekt, waardoor zij hunne oorspronkelijke

hoedanigheden verliezen, zooals bv. metaal

of glas, dat lang niet gepoetst is, sommige

bladen, vs^aardoor zij onontvankelijk worden

voor water; van personen onontvankelijk

voor lessen, goeden raad enz., als het ware

met eene laag van onwil of stupiditeit

overtrokken; van sommige bladeren, die

zooals bv. die van de keladi met eene fijne

stof bedekt zijn, het water niet willende

aannemen; fig,: 7iiet aannemend, niet luisterend

(vgl. jav., T.).

^ iJo I- kalang, soek., van vruchten me/

vleezig.

IL, w. sum., rand, versiersel, zooals bij

het schrift der Maleiers; kalangi batangf,

de smalle paden of dijkjes in de rijstvelden,

waarover men niet kan loopen (vgl. pama-

tang, T.).— [N.].

IIL, batav. (uit 't jav., T.), op eene

helling halen; kalang^an, helling; werf;

droog dok. — [B.]; ook, als in 't jav.,

cockpit (T.).

IV., men., = galang; k. oeloe, hoofd-

kussen (vgl jav.); bakalang ariban bini,

met U hoofd op de schoot van zijne vrouw

rusten (T.).

V., men;, maag vooral van kippen (T.).

jiJo kaloeng, halsband; halsketen; naam

eener soort van betel; naam eener

soort van köêboeng.
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iJ u baling (zelden), soort van ijzer; hlik.—
z. b^sï pöëteh en kaleng,

ij o kalong, batav. uit 't jav., == k^löé-

wang (T.).

^ iJo I- halèng, batav., uit 't port., hlik

^ (T.).

II. (jav.^ T.), bcêroeng kaleng nias, een

vogel met geele pooten, die kan leeren

praten vermaaksgehalve gehouden ; bcëroeng

kaleng pèrak, een dito vogel met witte

pooten. — [H.].

•)(- L..JLJ\5 kalap, batav., krankzinnig, —

L JLJ y^, songsong kalak, z. onder song-

song.

i Q j \^ kalok. z. kelok; k. pakoe,

kromte, gelijk die van den stengel

der varens, hebbende veel overeenkomst met

den herderstaf van een' bisschop. Zoo

wordt onder anderen ook genoemd de

kromte van den knop van eene stoelleu-

ning.

vj\5 kalam, vuiligheid van het goud bij

^ het smelten. — ^ kalem, w. sum., een

soort van zwart zand dat zich tusschen

de rijst en ook wel tusschen het stofgoud

bevindt; een lange grassoort; kalem (z.

Jii', T.) p i dj i t, stik donker,— [N.].

4JO kalau — gew. verk. van djikalan —
indien, bijaldien, ingeval^ als, zoo; ook

kaloe; kalau-S, indien bij geval; indien

mogelijkerwijs; wellicht dat; kalaa-S-ken,

hetzelfde als k al au- 2, alleen meer toekomst

aanwijzend: indien eenmaal enz.

/C É.J O kalöëi en kaloei, naam van een'

zoetwater-visch.

^aj\^ kalah, = kala III (B.).

^ / Jo, kalei-3, w. sum., een insect dat

in het water leeft en zeer venijnig

steekt.— [N.].

^ ^O > tall kama, batav., de beide touwen,

die op twee plaatsen boven een ander

aan de p^rètja verbonden zijn, hiermede

een driehoek vormen, en aan het vliegertouw

vastzitten; z. arkoe. — [H.].

\^ kamoe, gijlieden (vgl. moe); kamoe

sekalijan, gijlieden allen,

\^ I. kami, wij, met 'uitsluiting van den

aangesprokene (Romanisch nous autres,

nos otros, T.).— Wordt ook als pron. pers.

1. sing. gebruikt door lieden van denzelfden

stand onderling, of door hoogeren tegen

minderen, met wie men op een' vertrouwe-

lijken voet staat, of tegen wie men het

woord akoe niet wil gebruiken.

II. of kemi, batav., in k. sasöan, vlieg

azende op jonge spinnen (z. kalïsasoe-

wan, T.); k. t^tt^p, motsoort in een buisje

gehuisvest. — [B.].

^^2>\*^0 kamit, z. koemat-kamit.

yOO kamar — verb. ned. — kamer.

r

r
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^y , geheel; gaaf; volmaakt; voltooid;

voleindigd,

/jO ^ gplang kaïia (skr. kangkana? T.),

groote, holle armringen, die, ten getalle

van een tot zeven, tusschen hand en elle-

boog gedragen worden, inz. door bruid en

bruidegom, bij de trouwplechtigheid. *^

/.jU5 madja kani (gewijz. en meer gebr.

mendjakani), naam van een' boom,

welks vruchten in de geneeskunde, onder

anderen bij venerische zweeren, gebruikt

worden. — z. madja.

i-> u kanang", naam van een' boom.

l _ iLJ V^ I. kanak — verondersteld stamw.

van kanak-^ in plaats van anak-S
,

(vgl. mal. en bal. lalang= jav. alang-2,

T.)— klein kind, van jaren, niet met betrek-

king tot de ouders; lagi k., hij is nog een

kind; kanak-S, kleine kinderen; tingkah k.,

kinderachtige kuren.

IL, w. sum., aan hebben, gekleed zijn

met; kanakkan, aankleeden, aandoen. —
[N.]; lees ^ o{'\j^ en j:slL< (T.).

.o O kanan, rechts; rechtereinde (bal. k^-

nawan, T.).

^ /^O of ^Ji^ kanei = men.,: k^na. —
" [T.]-"

-X- AO I. kawa, ^U kawa, uitspraak gawa,

batav., koffij. — [B.].

^11., kawa-3, batav. ('t bal. k^ kawa),:

spin (vgl. k^lawa). — [T.].

-X- #) u kSoe, men., 2*^^ pers. enkelv. gemeen-

zaam jegens vrouwen (T.).

-^
#) U kawoe (lees kaó, T.), w. sum., be-

proeven, probeeren. — [N.]; bakaö, z.

bl. 192 rechts; berkoko (lees ba-kaó-2),

z. bl. 223 rechts (T.).

A Q kawi — skr. kawi, dichter — kawi, de

oude taal der javaansche dichters; boven-

natuurlijke kracht van iets; bruinrood, zooals

roodkrijt; bahasa k., de kawi-taal; b^sï

k., een stuk oud roest ijzer van eene

bovennatuurlijke kracht, behoorende tot de

rijkskleinooden van het voormalig rijk

Djohor, thans in het bezit van den Soeltan

van Lingga. Als door een' der hcj , een eed

moet gedaan worden, dan wordt dat ijzer

een' tijd lang in water gelegd (rendam)

en van dat water moet dan de patiënt

drinken, vóór dat hij den eed aflegt. Wie

een' valschen eed doet, wordt door een

zwaar onheil getroffen, en als dit een hoofd is,

dan treft het onheil den geheelen stam (vgl.

bïsa III, T.); batoe k., bruinsteen (thon-

ijzersteen?), in de geneeskunde gebruikt.

1U#)U > mengaoet, bijeen schrappen, hetzij

met den hand, of met den onderarm,

dan wel met beide handen, of met beide

onderarmen zooals bv. eene hoeveelheid geld.
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i ** } ||.\5 kawat, dun metaaldraad. — z,

dawai.

i ** j IK o kawit, naam van een zoulwater-

visch.

t /^ ^^ kaoes, uitspraak van CL?^ en ^^y

(T.).

^ y V4 #)\j kawoes, batav., verbast. van 't

holi. kous, — [B.].

C. ik\^ kaoeu^, naam van een' eetbaren

^ zoetwater-visch.

^C 5\^ kawang (jav., T.),: tengkawang

^ (Ngadju-daj. kakawang, T.).

^ o |Ko kawoeng, batav., uit *t soend. (al-

^ waar het de naam van den boom

is; vgl jav. en kaboeng, T.), het blad van

den sagueerboom, waarin men tabak rolt,

om cigarettes te maken.— [B.].

(^ <^ ^O kaoek, batav. (uit 't bal, T.), toe-

roepen; schreeuwen.— [B.]; kaèkiu,

iemand op een schreeuwerigen toon toeroe-

pen, — [H.].

^ j #)0 I- kaocl, w. sum., omringen, om-

singelen, ook met een touw vangen

zooals men paarden of andere dieren doet

die los zijn.— [N.] ; verbastering van kawal

of moet men aan 't bat. haol denken? (T.).

II., uitspraak van Jy (T.).

\ ^\^ kawal (uit 't Tamil, T.), bewaker;

wacht; in het schaakspel het stuk,

dat een ander dekt.

^
) ^^ kawoel, batav. (uit 't soend., T.),

zwam van den aren- of sagueer-

boom. -^ [B.].

/•i i)^ kawan, kudde; troep; bende; hoop,

ploeg; makker, medegezel; volgeling,

bediende.— Dient ook als pron. pers. 1.,

door lieden van denzelfden stand onderling,

of door meerderen beleefdelijk of minzaam

(herablassend) gebezigd jegens minderen uit

den fatsoenlijken stand, en ook, gemeen-

zaam, als pron. pers. 5. sing. of plur. (z.

temman); kawan djadi lawan, z. lawan.

t$i^O kawah, groote ijzeren pan; krater

(jav., T.).

/•^> #)0 f pers., huwelijk, of eig. bekrachtiging

"^ daarvan door den rechter; berkawin,

trouwen; getrouwd zijn; ïsi k., bruidschat;

pengawin, wie dikwerf trouwt,

4^A\5 I. kahar, verb. van .^aJ)jjx.

II., batav. (holL), een kar, — [B.].

^ i.X&u kahang, men., stinken, als garstige

olie; vgl. bat. pahang.— [T.].

•wCbO) tooverendy wichelend; toovenaar,

wichelaar; priester,

/ Co I- kaja, rijk; k. hati, rijk van

gemoed, d. i. tevreden, zonder begeerten.

* IL, batav. (uit 't jav., T.), als (verge-

lijkend). — [B.].

/ Co kajoe, hout; boom. Het is voorts een

classificeerend woord, vergezellende het
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telwoord, dat een aantal stukken of rollen van

verschillende sloffadje- uitdrukt; stuk, rol;

k. pal at, zeker strafinstrument, waarmede

de vingers van den lijder geknepen worden

(z. s^pit); k. pandjang of góeloeng-2, in

de bouwkunde gording; k. pandak,z. onder

tjanang; k. tahi, naam van een' boom—
stegculia foelida — welks stinkende hout

evenwel in de döêpa gedaan wordt.— # w.

sum., k. di poelau om aan te toonen dat

iemand eene rechte houding heeft. — [N.].

i^oo tSjab (en kajap), zekere gevaarlijke

uitslag. Men onderscheidt k. toeng-

gal, k. api, kajer, k. gadjah en k.

badak.

4^^>\3 kait (en gaït), AaaA:; Aaa/i; aan een'

steel; sloepshaak; (mengait), meteen*

haak vatten; haken; tjampak k.! klamp

aan! eig.: werp de sloepshaak uit; k.

berangkai, dubbele haak in den vorm eener

s; k. f^ringgi, soort van zoom (naaisel);

toestel om dien zoom te maken.

>0 , mangga kaïr, batav., eene soort^^-^;
van mangga's.— [H.].

w^O, z. onder kajab.

( V^ u kais, krabben, zooals bv. de kippen

(bal. keskes, T.); scharrelen; schra-

pen; fig. van arme lieden, die geen vaste

broodwinning hebben zich nooddruftig be-

helpen.

L^Q-JU kaJaP) z. kajab.

/ }o u kail, vischhaak, vischangel; visch-

haak enz., met al wat er toe behoort;

mengail, met eene k. visschen; hengelm; met

eene k. vangen visch enz. (z. k^dik); k.

hamboer, vischhaak, met een klein gewicht ,

die ver uitgegooid wordt; k. b^rladoeng,

vischhaak, met een zwaax* gewicht, die

loodrecht nedergelaten wordt; k.b^rdjöran,

vischhaak aan eene roede; sampan pengaïl,

schuitje, waarin men hengelt, hengelaars-

schuitje; p^ ra hoe p., vaartuig van den vorm

van een hengelaars-schuitje, maar soms IK

kojans en meer kan laden.

K-JU kajal) bedwelmend zooals bv. ta-

bak.

.,00 kaÏM) sloffe, sto/faadje, doek, lijnwaad;

katoen; los kleedje voor mannen en

vrouwen; k. kembang, kleedje met plooien

van voren, zooals de mannen het dragen;

k. lepas, kleedje zonder naad; k. njïjor,-

weefselachtige zelfstandigheid tusschen de

bladeren en den stam van den kokosboom;

k. belakang parang, soort van kleedje,

met zijden schering en katoenen inslag

(reden der benaming onbekend); k. dj oeng

sarat, soort van zijden kleedje, welks

bloenien een* ketting vormen; k. badjoe,

in plaats van kaïn dan badjoe, kleederen;

k. b. kotor, vuil waschgoed.
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• %«->O > bestaand, existeerend , wat bestaat

enz,; creatuur,

cXwIL^O > toevalligheid, gebeurtenis; lu\Xj}S ,

de plur., al het geschapene, univer-

sum.

y>\j 9 meiij^ajau, steken in een water naar

. iets, dat men niet meer kan zien, bv,

met een stang; koppensnellen,

<^\5 y löfiijfajoeh, roeien met een korten

riem (pagaai), scheppen,

^ <JtA->O kajéh, w. suni., iemand roepen;
« «

kaJéh-2, w. sum., vleien; streelen,

knoopen draaien,— [N.].

y yy
dt^ OJS , staartpeper, cubeba,

]oVa3 kebabal (vgl babal en katimba-

bal, ï.), de jonge n a ngk a-vrucht,

die in hare eerste ontwikkeling afvalt.

X- ^,2>N^ kebat, batav. (bal. uitleggen een

mat, kleed enz., T.),: ampikin,

een kleed, waschgoed uitkloppen, om de

kronkelser bv. uit te krijgen; z. l^tjek.—
[H.].

^ l^^>w keboet, batav. (jav., T.), stoffen;

vegen; uitwaaien, — [B.].

^ (^>AA> kebit, koetai, tangetje om de ffaard

uit te trekken. — [T.].

ij>v-\3 kebbat, omwikkelen; knevelen (in-

wikkelen). — z. kabat.

M''ur. van ^-

/jgoW, z. JLxS.

rÓjo kebaja (zelden) — port. cahaya—,

de ind. kabaal.

/lOwQ kebajan (jav., T.), bode; ordon-

nans, — * nênek k. (in de verhalen,

zooals bv. in de si -miskin, een besje,

dat een bloemtuin bewoont en bloemen

rondvent en niet te verwarren met bajan,

T.).

kebadjikan, van het ongebr.

badjik, in plaats van baïk

(vgl. 't bat. woord, T.), goedheid, welwiU

lendheid; deugd, goede daden, goede diensten;

weldaad, goede; welvaren, voorspoed,

^ yO kebar, koetai, waaijer om vuur aan

te wakkeren. — [T.].

yO 9 menjeboer, • door omroeren troebel

maken, bv. water, waarin een bezinksel

IS.

y^ , groot zijn, zwaarlijvig zijn; grootheid,

heerlijkheid, voortreffelijkheid, hoogmoed,

trots.

> ] ysD plur. van^
, fem. van j^) [^j^ iuUï, de

opstanding in tegens. van X^Ui*
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f j4éjS !• kebas, eenigermate verdoofd.

IL, men^ebas, uitschudden, bv. een

. vischnet; schuddend reinigen, bv. een bestofd

kleed; van een lichaamsdeel.

^/ m>j6 kebos of keboes (bal. keboes,

warm, T.), k. möêloetnja, batav.^

zich branden, als men heete spijzen eet of

heet water drinkt; ook van de handen. —
[H.]; keboes, koetai, = angoes (T.).

^/ IJO^, kebès-3, batav. (uit 't bal, T.),

met de vingers van malkaar trekken,

uitpluizen, bisbis. — [H.].

/ j^^jS 9 ^^^ (mannelijke schaap) ; eene mal.

verb. van den plur, ^U^, is kïbas,

met de bet., hetzij alleen, of in samenstelling

met kambing, vetstaart (soort van schapen).

-X- ^«o Vibó kabopaten, batav. (jav.), regent-

schap, — [B.].

^ L Jlo kebek , batav., onordelijk onder

elkander. — [B.].

L Jl6 kebok, holle cylinder met gaten, voor

het persen van laksa.

Va-5 kebbal, onkwetsbaar, onverwondbaar.

^jS kebam , loodkleurig .

^ .,yjS keben, batav., een vierkante doos

van bamboe, waarin men nasi doet,

kleiner dan een kendaga en grooter dan een

sosokkan.—'[H.]; eene mand voor lijnwa-

den.— [B.]; men., kaban,bat. hobon(T.).

.•^ kebon, tuin, hof, gaard; perkehönfin

seg'ala djöëroe-töelis (tuin der schrijvers) ,

titel eener mal. grammatica.

^jS kebö, batav. (jav.), = kerbau (T.).

, J 4^ kaböèli, van de stad Kaboel; ka-

boelsch; nasi k. (kaboelsche rijst),

een rijstgerecht, met boter, gevogelte, eieren,

specerijen en andere ingrediënten toebereid.

y

„A^? 9 groot; groot van lichaam; groot door

rijkdom; groot door macht; tot de man-

nelijke jaren gekomen; oud; oudere; oudste

(ainé); van eene zaak of gebeurtenis gewich-

tig; — met plur, j[j^, Grooten; Magnaten;

juiLH, de groote bij uitnemendheid, d. i.:

God; jUküitUc (dienaar den groot van God

denzelve), eign. van een man.

^^.jjO kebiri, van menschen en dieren gelubd;

gesneden; ontmand; mens^ebiri, lubben;

snijden; ontmannen.

g ^.jw > fem. van jyk\ met plur.y U?,

groote misdaad, snoode daad, dood'

zonde.

( m^aJS y
gevuld; aangevuld; volgestopt; bal,

met reukwerk gevuld;— 'am kabis,

schrikkeljaar.

/^ /

^^U^k/oO 9 schrikkeljaar, ook i^*^^ iJLw.
•

^ / mjj6 kebèsa of kembèsa, batav.,

tali kamana kembèsa, 't te-
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genóvergestelde van t. k. parkoe, het eene

touw van de kania is langer dan het andere,

het onderste langer dan het bovenste. —
[B.].

^j^ kat— verk. van berkat — nom. pr. v.

^ [^^yS fceta, orang- keta, batav., iemand

die moeielijk spreekt, ampir kaja

gagoe. — [H.]; ook ketaq, moeielijk uit

zijn woorden komen als een vreemdeling,

die de taal van 't land nog niet machtig

is (Balineesch k^t^).— [T.].

^^^^ ketta— pers. kj:^ en c:^—, troon;

zetel; allerlei zit- en rustbanken, voorn,

in den deftigen stijl; doodbed; praalbed.

y'

L J UL^ , geschrift 9 boek; aanteekeningsboek;

brief; de Mal. gebr. dit woord gew.

in den zin van godsdienstig of rechtskundig

boek; u^UCS), het boek bij uitnemendheid,

d. i. de koran.

L 3 V-JL-3 plur. van i,^^.
•

iXjiXji^ y schrijven; geschrift; oorkonde; be-

schrijving; opschrift; recensie; contract

van vrijlating, tegen betaling eener bepaal-

de som.

•ovJC^ ketaban, z. tökoh II.

490 ^^

VX-5 9 (^(^^ ^^^ 'Voor de Mohammedanen

V'

heilig boek (kitab) geloovend, zooals

Joden en Christenen.

<X-A-JUO ? fem. van het voorgaande.

i\jO ketara en, minder goed, kentara,

gebleken; zichtbaar; klaar; duidelijk;

klaarblijkelijk (eigentlijk jav., T.).

\ji^ , koetara maiiawa, oud-jav. (kóê-

taramanawa, jav. koentara),

titel van een wetboek, op Borneo, te Ban-

djarmasin onder andere, en in de Lampongs

bekend en toegeschreven aan Soerja 'alam

van D^mak. — [T.].

L^ y i\jo ketarap, naam van een' zout-

water-visch.

i3VX-5 ketapang, naam van een* boom,

die eetbare, amandelachtige vruchten

draagt— terminalia catappa.

5u?VX3 ketapoeng (in kinderspelen) —
verb. van k^toépoeng— soort van

hoofdbedekking,

/ . t VXj5 9 vlas; linnen,

^K^\j^ ketanah, naam eener soort van

medang (boom).

/ CVXJ> I. ketaja, stok van bamboes, die

aan het boveneinde gespleten en

trechtervormig verwijd is, bm fijn hars te

kunnen opnemen, dat, aangestoken, ter
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verlichting dient. De bamboes wordt in

een' voet of op eenige andere wijze bevestigd.

IL, w. sum., == lain-2; kaïn bakataja,

een kain met verschillende kleuren.— [N.].

•^ O'^^O ketib ((.^^jda^), h'disi\,y prediker,

katechiseermeesler. — [B.].

(^^„^aaJS en L^^^, plur. van c-jli^.

AjsjijS plur. van { Jli'.

\^^^y\jij> kettat, van voorwerpen, die in eene

holte zitten vast sluitend, zooals bv.

eene kurk in eene flesch, een lemmet in

eene schede; van een lemmet tot aan het

gevest in de schede gestoken —; van holten,

waar iets in moet komen, bv. eene sabel-

schede nauw y zoodat hetgeen er in moet

in bekneld zit.— z. sendat.

JO kettar (vgl k^l^ttar, T.), schudden;

beven, sidderen, zooals bv. de handen

van een' zieke, daveren, dreunen; (menuet-

tarken, 7net een wapen zwaaijen als die

een krijgsdans uitvoert, T.).

yi3 ketar, eenigszins rans.

^̂
j^

ketor, spuwpot.

koeteri, kooi aan boord van een

vaartuig (soend. kotri, T.).

( mJ<Ó j mengetis, van zich afslingeren of

knippen; bv. een' worm van de hand;

een' ring of ringen, die men aan de hand

heeft, door de hand vooruit te brengen laten

zien, als ware het van zich afknippen.

iJO ketocng, klanknabootsende uitroeping

van een galmend geluid, zooals bv. dat

van eene gambang, kleine klok of holle

bamboe, waarop men met iets hards slaat;

zoodanig geluid.— z. toeng, k^ntoeng,

Ic^toeng, katoeng en k^l^ntoeng.

ijO k?ting, plaats van de Achilles-pees ,

d. i. gedeelte van het been tusschen

kiel en kuit; öêrat k., de Achilles-pees ;

men^eting, iemand de Achilles-pees door-

snijden of kappen.

keteiigkang: : Cemang-S.

ketangkai, naam van een' zout-

water-visch.

I., menyetip, knijpen, door een

beetje van het vel van iets, tusschen

de nagels te vatten; van insecten, die met

den mond steken, zooals muggen steken,

n. ketip (öéwaug mata ajam), batav.

(uit 't soend., T.), dubbeltje,— [B.].

.^^JO kettap, van iets dat geopend is,

bv. de lippen zich sluiten; dicht gaan;

dicht slaan (bv. eene rottenknip) ; klemmen

^

zooals bv. eene deur, een' vinger, of een

klein kind, dat nog geen tanden heeft, den

tepel van de borst; mengettap bïbir, zich
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op de lippen bijten; zich verbijten; oedang

k. (=öedang g^ttak? z. onder öêdaag, T.).

l_ OaJd ketak, nabootsende uitroeping van

een geluid, zooals bv. dat van een^

steenen vloer, waarop men met een hamertje

klopt (helderder dan k^toek). — z. tak,

l^tak en k^l^tak. — ketak-ketoek, met

herhaling en verscheidenheid van geluid

(helderder en doffer) ^, zooals bv. dat van

een' steenen vloer, w^aarop iemand met

harde hakken loopt.

l iljC-5 ketoek en ketok, uitroepende na-

bootsing van een geluid, zooals bv.

dat van eene tafel, waarop men met den*

knokkel van een' vinger op slaat (doffer

dan k^tak).— z. toek, l^toek, k^l^toek

en k^tok,— ketak-ketoek , met veelheid

en verscheidenheid van geluid (helderder

en doffer); z. k^tak.

i,,^^aX^ I. ketok, 1«. = ketoek.

IL, uitroepende nabootsing van het kakelen

eener hen; 2^. (jav. ketoek, T.), diep

koperen bekken, kleiner en minder diep dan

de g^noeng, dienende in het gamelan-

spel, tot het aangeven eener pauze, door er

een* slag op te doen, waarna een slag op

de g ^n o eng volgt; mengetok, tikken op

iets, bv. op het hoofd van iemand, eene

deur; van eene hen kakelen (z. toek);

nag^ berketok, de draak is aan het tikken^

zegt men, wanneer de tamboer bij het

trommelen met den eenen stok op den

anderen slaat (djengkal ketok, z. onder

dj^ngkal, T.).

IL, beketok bekökök, batav., kakelen,

van een kip; vgL het jav. p^tok. — [H.].

C qXÓ kettak, plooi, bv. van de billen,

een'' vetten hals en dergelijke.

C^1>JC3 L ketik, veerkrachtig been van som-

mige dieren, zooals bv. van een'

sprinkhaan, waarmede hij zich opgeeft;

k. paha belalang, de stangveer in een

geweerslot; mengetik, met een* of meer

vingers weg slingeren of wegknippen; m^rak

mengetik tjan^gainja.

IL, nabootsing van een geluid, als bv.

dat van een horloge; tik,

-)( C_jÜsX^ ketekik, batav. (bal? T.),

zekere krekel soort, kleiner

dan de djangkrik. — [H.].

rJO ketoel, door kramp samengetrokken,

zooals bv. de arm, het been; ©rat

pengetoel, de buikspieren.

vO L ketil, afgescheurd stukje; zier;

mengetil, beknagen, beknabbelen.

IL (bal. moeielijk, T.), leuteren, zani-

ken — [B.]; ketil boewatannja, batav.,

van een fijn werk, dat met groote

nauwkeurigheid moet verricht worden, bv.

het werk van een horloge. — [H.].
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^ \jiD ketel, batav. (uit ^t bal, T.), drop-

pelen; nadroppelen , zooals van een'

regen, druppel; beketel, druppelen; lekken

hij druppels; seketel, een drup, bv. water;

badjoênja beketèlan ajer, er is water op

gedrupt. — [H. en B.].

^ >Xa^ kataloem (Tamil kottalamf, T.),

bolwerk; bastion; z. selëkoh.

katilamban^aii , men.,:

t^mb^lang (soend. ka-

tjingtjalang).— [ï.].

^3 1- kettam, schaaf; roem ah k., huis

^ of blok van de schaaf; mata k.,

schaafijzer; meng'etam , schaven; graan,

dat op den akker staat, afsnijden der aren,

eene voor eene, met eene bijzondere soort

mes, dat wel eenigszins op het ijzer eener

schaaf gelijkt (vlg. kata m , T.); mengettam

landjar, met eene lange streek schaven;

strijken; pen^ettam, soort van mes, voor

het afsnijden der aren.

IL, krabbe; k. rendjong, z. rendjong;

k. k^mcëdi, ovale plank op den achtersteven

van Indische vaartuigen, in eene inkeping

waarvan het roer draait en waarop op

sampans de roerganger zit; k. bersila,

soort van engelsche steek (naaikunst),

")( ^V^^Jo katimahar, de kleinhoria hos-

pita (jav. katimaha, timaha

en timanga) volgens Rumphius.— [T.].

{^^^y\,^^JiÓ ketoembi, laatste stukje bij eene

ontlasting; k. tahi ajam, slaaf

van een' keritjal; allerlaagste klasse der

maatschappij ; allerlaagste geëmploijeerden.

^ ws.^fJO of JjUxJ^, katimbabar, men.,:

kababal — [T.].

ys».4Jo ketoembar (uit 't Tamil, T.),

koriander.

L-^>s-|JO ketambak, naam van een zout-

water-visch.

^_A^X-D , z. tombe.

ketimpoen^ (vgl k^tiboeng en

katjimpoeng, T.), tot vermaak

in H water spartelen (bat. hatoboeng en

hatimboeng; Ngadju-Daj. katimbong;

bal. m^tj^tj^mplöëngan, plassen in 't

water, T,),

ketimpal, onordelijke of onregel-

matige hoop van dingen naast of

op elkander, zooals bv. een hoop paarden-

vijgen, een zwerm bijen, die ergens aan

hangt, sommige vruchten, waarvan de enkele

pitten dicht aan elkander zitten ; hoeveelheid

keutels of keutelachtige dingen (bv. vruchten),

als eenheid gedacht.

-X- 4^fJO ketemcè, batav. (uit 't jav., T.),

ontmoeten. — [B.].

/.i M*Jw katimffina, z. onder boewah.
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^.•JO ketan, batav. (uit *t jav.. T.),:

pöêloet. — [T.].

^ /•tiiO katoen, z. d^kk^ton.

d^ kattan, vlas.

/ c

dC^JO en ^iAj^, naam van een* welrieken-

/
den boom.

")f iAA>0 ketinting, koelai,: sïboer-2.—
^

[T.].

-X- L 'JlXxX^ katindik, w. sum., op de maat

in het rijstblok slaan.— [N.];

vi'jjar ^ IójS ^^u (t.).

^ ÉA-S ketö, koelai, 5^o//en van bloed en

olie.— [T.].

] ) êjLD ,
pers,, ambtenaar van policie.

LIU ^Xj ketöêwat, wrat.

•X- ^ AWÖ 4A^ katêêtoes, w. sum., een

boomsoort.— [N.].

x--^éaj katoedjoc, w
^•—

^

hpvalJpti. nnnasp.n

sum., aanstaan^

bevallen y
passen^ naar behooren,—

[N.].

^^^^^/sJ êA-5 ketöêpat, n)>^, in een van ko-

kosbladeren gevlochten hoekig en

van alle kanten gesloten zakje van de ver-

schillende groote en vormen (hexaedrisch,

dexaedrisch, dodehaedrisch , pyramidaal,

dubbelpyramidaal, regelmatig, onregelma-

tig, plat gedrukt, in de lengte getrokken

enz. enz. enz.), eenvoudig in water gekookt

(bal. k^tipat, jav. koepat, T.); de in de

zakjes beknelde rijst kan zich bij het koken

niet genoegzaam naar buiten uitzetten en

krijgt daardoor, wanneer zij gaar is, eene

zoo groote compactheid, dat men met eene k.,

hyperbolisch gesproken, iemand een gat in

zijn hoofd kan gooien; b^lah k., soort van

doekbeschildering, waarvan de enkele deelen

op eene doorgesneden k. gelijken; g^bbar

b. k., bedelaarsdeken (wordende de enkele

lappen bij eene doorgesnedene k. vergeleken).

ij ^jió ketöponj, stevige hoofdbedekking ;

helm; chako.— z. töpong (en k^ta-

poeng, T.).

i.^ êiiO ketö&mang, naam van een' zout-

waler-visch.

-x-/-iÉ.X-5 ketöënai, koetai, van gebrande

rotting om de tanden zwart te

maken.— [T.].

^Sb iJjS ketöêhar, oven.

/ Jjió katai of ketï, teenen ballen die bij

zeker spel gebruikt worden; s^p^rti

anak katai roepanja b^gcëlïdgan di

t^ngngahpadang (van afgehouwen hoofden

bv., T.):

LS^
.vO ketai, aan kleine stukken; van een

dood lichaam ontbonden; men^etai, tot

kleine stukken maken.
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/ JJiS * ketï-3, soort kleine wesp, die zeer

venijnig steekt, zoo zelfs, dat er iemand

van kan vallen; soort versnapering van

bïdjan.

.X-5 ketiboeng;, helder ploffend geluid,

zooals bv. dat van een uitgeholden

kokosnoten-dop (gajoeng), waarmede men

water schept (vgl. k^timpoeng, T.).

ketïtir, naam eener soort van

wilde duif— columba malaccensis.—
*men. katitiraii, bal. titiran, jav. kiti-

ran, bat. titi en katiti (T.); naam van een'

zoutwater-visch.

^ OCXaO katïdang (lees: katiding, T.),

^ w. sum., een soort van mand

als een bakol. — [N.].

^ 2$ ^.aX^ (oud-jav. katïrali) naam van

een slingerplant, met de roode

bladen waarvan fraai roodgekleurde lippen

vergeleken worden; ook kentirah; van daar

meiu^entirah (jav. ng^ntirah); bv. l-v^

^jxiXLo JUib . — [T.].

x^ / . 4 Y'^JiD (jav. kitïran), z. onder titir.

^ L^^^AiXj katifa [xJAisJ), batav., tapijt,—

^ji/Jió ketïpoenff (z. k^tjïpoeng, T.), soort

kleine handtrommeL

t^^JLlX^ ketijak, oksel (vgl. katek, T.);

tongkat k., okselstut, d. i. kruk.

LiisA>0 koetika en ketika — skr. ghatï-

ka — tijd, wijl, tijdstip, tijdsge-

wrichl; oogenhlik; rechte of geschikte tijd

voor iels; ten tijde dat, tijdens, toen;

sekoetïka lag:!, over een lijd; eene wijl,

een oogenhlik; een^ tijd enz, daarna; k.

lïma, soort wichelarij met de vijf vingers.—
^koetika lïma, w. sum., soort van waar-

zeggerij op de volgende wijze:

Men heeft nevensgaande

figuur van vijf en twentig

vakjes in elk van welke een

woord is dat goed of kwaad voorspelt; nü

wordt tot een zeker getal geteld, en ziet men

of men op een gelukkig of ongelukkig teeken

komt, dat de waarzegger natuurlijk moet

weten en daarnaar wordt alsdan het voor

te nemen plan geregeld.— [N.].

"^ KaJO katéla, batav. (uit 't jav., T.),

zekere aardappel. — [B.] ; 't bal.

k ^ sela leidt tot 't vermoeden, dat beide

vormen uit k as tel a ontstaan zijn en dus

van castiljaanschen oorsprong (T.).

KaJO ketijal, zich met moeite voortbewegen^

zooals bv. zeer dikke mensehen.

^ «JLaJO koetïlang, batav. (jav. kutilang,

T.), zekere alledaagsche vogel-

[B.].

^ ^* wfjOO katïmoen, batav. (jav.),: m^n-

tïmoen (T.).
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4^.aJO ketijau, naam van een* boom, van

welks vruchten eene olie gemaakt

wordt.

/ o >^

s yO en H Jii' , menigte; meerderheid; groofer

en beter gedeelte van iets.

/

X.5 j talrijk; menigvuldig; overvloedig.

/

^^j^ keddji — pers. ^— slecht; leelijk;

^^ bedorven; laag; mén^edjdjiken, voor

slecht enz. uitmaken, — z. tj^rtja.

k/ollSü^O kedjamal, z. dj amal.

1^^/%^^ keddjat, van een lichaamsdeel

strak,

^^ ^s^ro keddjoet, schrikken; verschrikken

(meer gebruikelijk terkeddjoet, bal.

tongk^djoet en tangk^djoet, T.).

^ ^iSfei^VS^ kadjedjer (jav.), in verhalen

van jav. oorsprong; ^Uisó);

eigentlijk een wajang-term.— [T.].

(meng^edjdjar, nasetten, vervolgen,

iemand trachten in te halen, T.).

keddjoer, stijf; onbuigzaam; steil

(van haar).

ijs^w keddjanf en keddjoen^, kramp-

achtig stijf, zooals bv. een arm of

been (vgl. k ^ dj dj at, T.).

L Q f^gr\̂ keddjap, sluiting en weder ope-

ning der oogleden; oogenblik, —
«mengkledjepan, batav. (bal. m^kidj^-

pan?, T.), knipoogen. — [IL],

wjs^O keddjam (en, meer vuig., p^d-

^ djam), bedekt; gesloten [van de

oogen, bv. door de oogleden]; van dingen,

die samengevoegd zijn, bv. planken, goed

sluitend; zonder reten; niet gapend; fig.:

slapen; bedekken, sluiten, zooals bv. de oogen

door de oogleden; k. mata, oogluiking,

•^ /f^Sü^ kedjen, batav. (jav. ploegschaar,

T.), een ijzeren bootshaak,— [B.].

^ \ ^SM y bintang kedjöèra, batav., mor-

genster, — [B.].

"S^ keddjai, de ledematen uitrekken;

trekken,

(^ •) V ^^stV^ ketjapi^— skr. katjtjhapï —
soort van luit met vier snaren, —

* batav. (jav., T.) , zekere lekkere rinsche

vrucht. — [B.].

¥: L i\ ^^sz-j^ koetjapi, batav. (bal. s^sapi?),

zekere zwaluwsoorl.— [T.],

t*;^AiS^ ketjit, z. onder k^tjil.

ui X- C/ >•

katjaterija, z. ^y^-

ketjar, w. sum., ongerust, ge-

jaagd, heen en weder hopen; karbo

ïtoe k^tjar sekali sabab anaknja tïda

ada, die karbo is zeer ongerust omdat zij

haar jong kwijt is, — [N.].

L O fg:^> kettjap, smakken bij het eten;

smakmuilen; smakkende proeven;

kettjapan, bijsmaak of nasmaak, die inz.

smakkende geproefd wordt.
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)
katJapcBri en katjapoêri, mid-

en of middenste van iets, met

betrekking tot zijne omgevingen, die er

bij hooren; binnenpaleis; van een gebouw

met vier vleugelj^ (in 't midden van iedere

zijde één) hoofdgebouw; van een graf met

terrassen bovenst (middelst) terras; kapiteel

eener kolom met banden, bloemw^erk of

andere versierselen (vgl. jav. tj^poeri, T.);

böêwah k., vrucht, waarin nog eene kleine

vrucht van dezelfde soort besloten is, zooals

bv. bij de doerïan en oranjeappelen wel

plaats hebben.

C ^ds^ katjapiring, z. onder k a tja.

Li^rsi^^ ketjik, z. k^tjil.

y.s;:u ketjü, ketjik, ketji, ketjik en,

weinig gebr. ketjit [gemeenzaam,

bij benamingen van familie betrekkingen

en titels ook: tji, tjï, tjik en tjik], klein,

ook in de bet. van jong; jongst; gering,

onaanzienlijk; k. hati, wrok; gevoeligheid ,

lichtgeraaktheid; hati k., kleinmoedigheid;

bangigheid; dari k. datang b^sar, van

de kinderjaren tot den volwassen ouderdom

toe; soewara k., eene fijne of zwakke

stem; mk k., vaders of moeders jongste

zuster; ketjil-m^n^etjil, op verschillende

wijze (voor dezen vorm gebruikt men liever

ketjik en k^tjï); benda-S ketjilinen^etjil,

allerhande kleine dingen {kleinigheden),

MAL.-NEDEEL. WOORDENBOES:. DEEL II,

^ iiLfJjs;:u kotjlimpony : katjim -

poeng. — [N.].

<K/sj^^,S^ ketjambah, kiem van planten;

k. katjang en katjang k., de

zoogenaamde taugê.

i-Ü-^^^S^iU ? berkatjimpoeng (vlg. k^tim-

poeng, T.), met de handen of

de ellebogen in het water plassen; badende

vrouwen doen dit soms met maat en rhyth-

mus. (Alhier had. v. d. W. het ^sU^^y^,

van deel I bl. 225 moeten plaatsen, maar

dan werd het Woordenboek niet dik ge-

noeg, T.).

Z. èJUi^S^ .

ketjontjong, koetai, pe-

perhuisje uit een blad ver-

vaardigd, om ^mping, of wel bloemen in

te doen.— [T.].

o
(
V l^-s^ro ketjoendan^, overwonnen , ten

^^ onder gebracht (jav. en bal. p^-

tjoendang, T.).

¥: /j cXaj::^;^ koetjandan, z. tjandan; ko-

tjindan, = kotjimpon^^ ook

spelen, schertsen.— [N.].

] ) %2^Ó ke^oeyvüli^ uitgezonderd, uitgeno'

men, behalve, behoudens; tenzij,

ten ware.

88
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ketjöêlioeng, 1». naam van een'

struik, waarvan het zaad eene

bedwelmende, het hout, de wortels en

bladeren daarentegen eene geneeskundige

kracht bezitten — datura melel — ; wegens

de overeenkomst met den bloesem van de

k. trechtervormige opening van verschil-

lende blaas-instrumenten, zoodanige tromp

van een vuurwapen, mondstuk van een

vuurwapen in 't alg., 2«. amethist (edel-

gesteente).

^ / ^S^slÓ ketjö&pï, een te Riouw onbe-

kend woord, voorkomende in

den H. T,

^ CJj >S:^ ketjöêwak (de h op te slikken;

beter dus Ij^?^, batav., chin.

van Amoy ka tjwa, T.), soort van groote

kakkerlak. — [Div.],

¥: f^^>j<SSLO koetjïtja, batav. (bal. b e tj i tja),

^^ zeker vogeltje, van wormen le-

vende; 't geluid: tj i tja- tj i tja (T.).

t,.JiJKASi:0 koetjïkak, z. ci^/.

K- kJ<SM ketjïwa, batav. (uit 't jav., T.),

teleurgesteld.— [H.]; minder goed;

zeer te veroordeelen. — [B.]; ketjiüvaïn,

iemand te leur stellen, — [H.]; ketjêwa,

te kort gekomen; te kort geschoten; niet

verkregen, wat een ander heeft verkregen;

te kort gekomen enz. zijn; nadeel.

AjSX> , kettjoeh-kettjali , veel beweging

maken bij iets; druk bezig zijn met

iets.

ketjïpoeng (en, minder goed,

ketïpoeng'), soort gendang.

yj)(X^ kedabir, z. k^labar en kehêbir.

Cw-5t3)LX-5 keiladak, hevige afgang met

braken, zonder dat er iets uitge-

braakt word t; looze braking; k . k ^ s i j a ng a n ,

een ^iergelijke braking, die 's nachts begint

en doodelijk is, wanneer zij tegen den dag

niet beter is.

-K- /jga)cX^ kedasi, batav. (jav. k^dasih,

T.), kleine vogel met een kla-

gend geluid.— [B.].

/J)lX3 kedali, toom (z. kendali. T.).

a ^ )cX-5 kedaoenj, naam van ee»' boom,

^-^ de vrucht met geneeskrachtige

eigenschappen.— ^kedawong, batav. (jav.

kadawoeng, T.), zekere zwarte boon

(geneesmiddel).— [B,].

/•o )cX-5 kedajan (in hik. en poëzie), fte&w-

rfö(ook: k^dejan, jav. kadehan,

de volgelingen van een prins, bestaande uit

jongelieden van goede afkomst, T.).

LTJlXJJ I- kedoet (vgl. k^rdoet, T.),

kreuk, rimpel, frons, plooi, vouw,

pof; k. antara koning, de frons boven

den neuswortel.
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II., balav. (jav., T.), mata kedüêtaii —
knipoogen, — [H.].

ZJiX^ k?dit (vgl. kendi t), gouden of

zilveren hiiikhand voor kleine kin-

deren.

-K- \ÖÓ keder, balav., popeletu -^ [B.].

MCX-5 hedera, naam van een' Ideinen,

eetbaren zoutwater-visch, soort be-

lanak (z. Ol^^J, T.).

ó. siXÓ hederang', naam van een' boom,

^^ welks hout eene oranjekleurige verf-

stof oplevert en ook in de geneeskunde

gebruikt wordt.

^ (S^lX^ , kedoes tangannja, batav. (bal.

k^does, damp, wasem, T.),

zijn hand branden aan vuur of heet water;

mengkedoes, dampen; gaar, van de rijst=
mendidih, van alles wat in het water

gekookt wordt.— [H.].

CCX-5 I- tedang, reeht uitgestrekt^ bv. van

^ den arm; mengedangkeii tombak, de

piek vellen (mengedangken panahnja, de

Holl. Ib., 4^ uitg., bl. 1845).

* IL, koetai, zijtak van een rivier (z.

mahakam). — [T.].

^ CCX-^ kedoeng, batav. (jav., T.), een

^^ diepe plaats in eene rivier^ waar

weinig stroom is. — [T.] ; diepe modder-

ftml— [B.].

/ W4^l\-5 kedangsa, naam eener soort

van zoete limoen.

n.jS*Cc\-5 kedaiigkaiig^ beugel om den

trekker van een geweer. —
^soek. (boeg.?) beslag van een geweerkolf,

L-ii-5s.DLX^ kedongkok, z. p^ndong-

kok, soek. (boeg.?) beugel

van een geweer.

LiX,^C.c\^ kedeiigkik,/o/ den uitersten

graad vermagerd,

C^^cX^ kedap, van weefsel, vlechtwerk

of breigoed dicht, het tegengestelde

van s^rak.

•H- C ^ cX-5 ^ kedip-3, batav., knipoogen, —
[B.].— z. k^lip.

C.
^^ lV-3 , lintang kedak, dwars, met ver-

scheidenheid, inz. vluchtenden of

kinderen die op den grond heen en weder

vallen.

•x^CJjcXJ^ kedoek, batav. (jav. k^doek,

uitgraven, T.), rijst scheppen;

omroeren; modder omwerken,— [B.].

^ Cw3cXJ> kedok, batav.^jav. k^dok, T.),

masker, — [B.].

L i iX^ I., mata kedik, vischhaak, vischan-

gel; mengedik, met een' vischhaak

visschen,

IL, het bovenlijf achterover gebogen heb-

bend, den rug ingebogen hebbend,

32*
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/Ó Osó kedekkai, naam van eenVboom,

welks vruchten in de geneeskunde

gebruikt worden.

(]l\Ó kedal, soort van chloasma (eene

' huidziekte), waarbij wilte vlekken op

handen en voeten en voren in de palmen

en voetzolen verschijnen; k. a n dj ing, is

de ten onrechte zoo genoemde lepra Hebrae-

orum; k. gSdjah, waarschijnlijk psoriasis

palmaris en planlaris.

>Jc\-5 kedelam en kendelam (== gelok),

drinkvat van den dop eener kokosnoot
;

drinkvat van elke andere zelfstandigheid

van dien vorm. — z. s^kol.

C5-
JlXJj kedelai, z. dj^lai. — * kedelë,

batav.(uit 't jav., T.), soort gram,

kleine boon. — [B.].

L-JUv^lX5 kedombak, eigennaam van een'

visch in bik. en poëzie; naam

van een' boom, welks bladeren, door den

wind bewogen, een zeker geluid maken.

jfLDy^dSÓ kedempong, vol van wormen.

iji^Óó kfdempoeng, uitroeping naboot-

sende een ploffend geluid, zooals

bv. dat van een' emmer die het onderste

boven in het water valt. — z. po eng.

CCX-icAj> kedondoiijf, naam van een'

^ boom, die eene eetbare vrucht

draagt — panax obtusum — , de vrucht

zelve; naam van een' zoutwater-visch.

9\ cX3 9 menyedau, al schreeuwende woorden

uiten; luidkeels om iets vragen, bv. om

hulp roepen, luidkeels aanroepen om iels,

bv. om hulp.

^ 9^Ü<^ kedöè of kedö, batav. (jav. k^da,

T.), een groote niangkók. De

k^d« of k^dó is in den vorm van een

stroohoed. — De dj^mboeng in dien van

een waschkom. — [H.]; kedö (p^tïman

s^soen), etensbakje, of bakjes die een stel

uitmaken, zooals de bekende japansche

tempat makanan.— [B.].

i^^LX-5 kadoèbon?, w. sum., een pa-

rang, een soort van mes.— [N.].

^L3\>^cX-5, si-kadMoek, z. onder

s^ndcdoe^.

*t^
iXS kedöwang, koetai, badkamer,—

[T.].

^/p^cXj kadögan, batav., stal voor

één paard. — [B.]. — z. g^-

dogan.

25C\5 kedah, eign. van een staat op 't

schiereiland Malaka.

(CÓó kedai— pers. [huis; plaats)—, win-

kel, kraam, stalletje,

(^Öó kedï, manwijf, man, die zich kleedt

als eene vrouw en de vrouwelijke

bezigheden doet of vrouw van de tegenover-

gestelde eigenschappen (jav. k^di, T.).
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naam eener

ir a — sloel.

ÓólXJd kcdidl en sekedidi,

soort van snip.

^-j>cXj> kedêra — port. ca dei]

..jJcX^, z. k^dajan.

/OcXo koedïjan, men., = k^moedijan;

bat. poedijan (T.).

^ (/'^•^-rï CXJ> kadiwas, naam eener soort

van bavs^al (jav. diwas,

T.).-[G.].

niXS i liegen; beliegen.

L J l\-^ , leugen,

/
c

L—)cX-5 en L-jii', liegen; heliegen.

L-JCX5 plur. van c-jjli'.

^^ kar— verb. ned. — kaart (zee- of land-).

) Y^ kera, naam eener soort van apen, met

een' langen staart (op de w^estk. van

sum. bepaaldelijk de cercopithecus cigno-

molgus, T.); k. m^n^gork^n tahïnja, rfe

aap spreekt tegen zijn vuil, d. i. wie iels

misdaan heeft, spreekt er het eerst over.

L j \ ^ kerSboe, zeker schijfachtig oorver-

siersel; naam eener soort van salade.

C q_N ) o , z. k^rabil.

')h L '' J ^-^1 ^ karSboet, w. sum., een

boomsoort. — [N.].

\j>o ) O of kerabik, mengerabit, eene

opening, scheur of spleet uit elkan-

der trekken; op die wijze wijder maken; ruw

met beide handen aanpakken.

^ _ Q '^ 1 ^ keratjak, dartel; uitgelaten;

wild; van een vaartuig sneU

zeilend of roeiend,

f M} O plur. van L.lji'.

<Kaj^) ^Ó ) cahier van 5 ineengeschoven bladen

papier, al dan niet beschreven of

gedrukt; cahier in 't alg.; quatern; een der

gedeelten waaruit een boek beslaat ; afdeeling

van een boek; hoofdstuk; aflevering van

een boek. — De mal. gebruiken gew. den

plur. koerras {köèras geschreven), ook

als sing,

^ / ^ ) ^^ karasan , kerasan , batav.

(jav., T.), genoegen hebben in

iets (= b^tah), aarden; het kunnen uit-

houden,

l„^) O kerapoe, naam van een"* eenigs-

zins vergiftigen zoutwater-visch—
de Jakob Evers.

(I^)y ^ 2- k^ropas.

¥:i^ dji) O , kerapak-kerftpoek, batav.,

scharrelen; schommelen,— [B.].

^V^kekerapai, in het blind rond tasten.
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(„..JO ) S herakap, bladeren die aan den

slam en niet aan de loten (z.

tjarai^) groeien en hard en droog zijn;

sïreh k., z. onder sireh.

^\ 5 plur. van ^S-

, et/e/, edelmoedig.

A)yD plur. van
^J.

/ / /

^yC) O . edelmoedigheid; weldadigheid; eer-

bewijzingen; eerwaardigheid; won-

derbaarlijkheid, wonderwerk, In \ mal. ook

nog : wonderdadigheid , morzegg ing ; eer-

waardige of wonderdadige plaats, voorn, een

graf.

^/ >^^ ) 5-5 keramas, batav. (jav., T.),

het hoofd wasschen, de haren

reinigen, — [B.].

/j) yS kerana, z. karangi.

^ )^ kerani: kerkoen.

CU#))w5 kerawat, ro//i>igf riem of der-

gelijke, waarmede de dissel aan

den steel bevestigd wordt (bat. hoerabot

en koerab^t, T.).

Ll!J#))w kerawit, aarsmaden (bal. ka-

rawitan, T.).

p #) ) w5 I- kerawang, speldewerk, naald-

[met gaten]; k. pahat, naaldewerk met

groote galen, die door uilknipping en uit-

rafeling verkregen worden.

IL, naam eener plaats en Residentie op

de Noordkust van Java.

C^^)w5 kerawak, naam eener soort

van eekhoren, grooter dan de

töêpai.

(C $\ ) %-5 kerawai , naain eener soort van

groote wesp, die uit eene in haar

lichaam gevormde taaie en aan de lucht

hard wordende zelfstandigheid, een breed

zakvormig nest bouwt, dat met een' langen

steel in 't midden aan iets vastgekleefd is

en waarin zij hare eieren legt.

¥:1i) ^ , Mkin krahoe, batav., iets verkeerd

doen of zeggen, bv. zich vertellen,

mistellen uit confusie, ook om confusie te

veroorzaken en daarvan partij te trekken

en stelen.

y y

e-^' werk, kantwerk; beitel- of snijwerk

genaams.

(C) ^ keraï (jav., T.), naam eener soort

van meloen. — z. mentïmoen

atjeh.

^^1^, z. onder aj^r.

V,i>0 Y^ , meng'erbat, sterk binden, knevelen

(vgl. k^bat II, T.).

A-> ^ kerbau, buffel.
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(Jl-? ^D kertoe (port., T.), speelkaarten.

i *VJ
Y-5

k?t*at, afgesneden of afgezaagd stuk,

snede; gedeelte; sekerat ro^mali, e<?/^

gedeelte van het huis; mengerat, afsnijden,

doorsnijden, afzagen, doorzagen; bij liet

kaartspel afnemen; meng'erat lidah orang-,

iemand in de rede vallen \ m. tïga in drieën

snijden ; sekerat sepCêntoeii? , nederige

uitdrukking voor eenige, bv. ada djöêga

kawan s. s., ik heb wel eenige bedienden

of volgelingen; kerat-^, soort lepra, waarbij

voren in de palmen en voetzooien,

i *rj w5 keroet, uitroeping nabootsende een

schrapend geluid, zooals bv. dat

van een' stoel, die verschoven wordt; rimpel;

frons; lïiengeroet, rimpelen, fronsen; krim-

pen (inz. van touw), inkrimpen; van rekbare

voorwerpen terugspringen,

LIU %»-5 !• kerit, uitroeping nabootsende een

krassend geluid, zooals bv. dat, ver-

oorzaakt door eene krassende pen op het

papier; k. dajoeng, krassend geluid, ver-

oorzaakt door het schuren van inh lange riemen

op hunne onderlaag ; naam eener soort van

krekel, die inz, 's nachts zoodanig geluid

maakt, wat men als een voorteeken be-

schouwd van de spoedige komst van iemand,

die men van eene reis Yerwacht.— ^keret,

batav., hard over iets hen trekken; kerêtan

api, lucifer, zwavelstokje, — [B.].

IL, kerit-3, naam eener kruipende plant,

die voor bindsel gebruikt wordt en welker

bladeren en wortels geneeskrachtige eigen-

scliappen bezitten. De bladeren werden ook

als groente gegeten.

y !>

25 wS ? kogel; bol; spheer; bal; geweerkogel.

In 1 mal ook nog, of wel in den verb.

vorm kOêrah, zeker spel met een' van een

kokosblad gevlochten bal.

/ j^ Ó kartas— verb. van ^j^Ji —,

pier.

pa-

f^J) ó I. kcrtan§', naam van een' zout-

water-visch.

II., bemorsd met morsigheid, die droog

is geworden, bv. met etter uit de oogen

(z. g^löêmang).

C, Q-^ ^ I. kerettip, een krakend geluid

geven, zooals bv. een slot, waarin

men den sleutel ronddraait.

II. kerettap, kerettoep, nabootsing van

een voortdurend klappend geluid, met

verscheidenheid, zooals bv. verscheiden

deuren, die na elkander dicht geslagen

worden, of voetzoekers in soorten, die men

na elkander afsteekt.

i JLy ^ I. kertak, uitroeping nabootsende

een krakend of knarsend geluid,

helderder dan kertoek: en doffer dan
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k^rtik, zooals bv. dai van een stuk hout,

dat men doorbreekt; een ratelend, krakend

of knarsend geluid maken; ratelen, zooals

bv. een zak noten, die uitgeschud wordt,

kraken, knarsen; liekertak gïgl, op de

tandenknarsen; kertak-kertoek, met herha-

ling en verscheidenheid van geluid (helderder

en doffer), zooals bv. dat van eene hoeveel-

heid schotels, borden, pannen en dergelijke,

die door elkander gesmeten worden.

II. (jav. kr^t^g, T.), brug,

[
,

CL_y ^ kertoek, uitroeping nabootsende

een krakend of knarsend geluid,

doffer dan kertak, zooals bv. dat van een

houten sigaren-bakje, waarop men wat

onzacht het deksel doet.

L,^ e{_V ^ kertik, krakend geluid, zooals

bv. dat van een' stoel, die niet

sterk is of dreigt te breken; uitroeping

nabootsende een krakend of knarsend ge-

luid, helderder dan kertak, zooals bv. een

dun stuk hout (een potlood) dat men door-

breekt; kertak-kertlk, met herhaling en

verscheidenheid van geluid (helderder en

doffer) , zooals bv. dat van een* omvallenden

boom of van een houten huis, dat dreigt

in te storten.

^Ji ^ kertaU) moerbezieboom,

^ Ca s kertika— skr. kr^ttika — , hel

zevengesternte, de Plejaden.

O kerdja — skr. kr^tya (of karja^

^ T.) — handeling; bedrijf, arbeid,

werk y bezigheid; feestviering, onthaal van

gasten, partij; drukte, door feestviering enz.;

bekerdja, werken, arbeiden, bezig zijn;

feestvieren, gasten onthalen, een partij geven;

den coitus uitoefenen; men^erAja, werken,

arbeiden aan iets; bedrijven; bezig zijn met

iets; maken, doen, uitvoeren, te weeg brengen,

in hel werk stellen; ik söèka ïj^ bekerdja,

hij werkt niet gaarne; meng^erdja baïk,

goed doen; pekerdja^n, bedrijving, uit-

voering; volbrachte handeling, daad, werk

of arbeid; sama (sama- 2) sepekerdjaSln,

medearbeider; collega,

\^^y^i^ ^ kertjoet, naam eener soort van

biezen waarvan zakken gemaakt

worden.

/^ O j bijnaam van den vromen sjaich

** ^
Ma'röëf een vriend Gods, wiens

vollen naam ^^j^ ^js^, men met niet

aan elkander verbonden letters op de vol-

gende wijze op het adres van brieven

schrijft, waardoor men de richtige be-

zorging daarvan denkt te verzekeren.

f j^N O kerdoet (vgl. k^doet I., T.),

kleine rimpel.

(^^j3 ^ kerdak of merdoek [beiden

vuig.], bezittingen, eigendommen,

vermogen, spullen.
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)ó ^-5 kprdil, niet de behoorlijke groei-

kracht bezittend, verkrimpt.

^f^ ^ kerdam, uitroeping nabootsende

een galmend geluid, minder dof dan

k^ rdoem, zooals bv. dat van een hard

lichaam, dat in een ledig vertrek op een

harden grond valt.

-^^3 w kerdoem, uitroeping nabootsende

een galmend geluid, doffer dan k^r-

dam.

/ js^> w5 kfras, hard; vast, stevig; sterk,

straf; streng, geweldig. — *k. töë-

lang, batav., naam eener plant— chlorantus

inconspicuus — . — [B.]. — keras makas

(met verscheidenheid) van spijzen hard en

ongaar; van vruchten hard en onrijp;

van het lichaam stijf (niet buig); bffiwah

keras, z. onder böëvy^ah en onder koem-

bek.

> jgg ^3 keris, zekere soort van dolk; k.

pa n dj a ng, een lange keris, die

reeds eenigszins op een' degen gelijkt; k.

tj^rïta, keris met golvend lemmet, waarin

meer dan negen bochten (lok) zijn (z.

onder tj^rita); maïn berkeris, zich met

een kris verlustigen; met een kris, schermen,

^ > V4 J^ , karsanin^ dewata moellja

(jav.), ^t is de wil der Goden van

't geen niet ongedaan kan worden (T.).

t/^j^ koersi, z. ^/.

>Xw O kerlstam, soort van Indische ka-

^ toenen stoffe.

iu^ w5 I- kersany, van het haar droog, niet

gevlied; stekelig, ongekamd, overeind

staand j als een ragebol; van den grond

droog, onvruchtbaar,

IL, z. k^ronsang.

LLXw ^ kersik (men. en koet., T.), z.

k^rïsik.

/ -Aw ^ kersai, van gekookt graan krui-

melend, wegens gebrek aan lljmige

deelen; brokkelend, in dien zin.

Ui o ^

/ ^AM *-5 ? zitplaats, zetel; troonstoel; zit-

/-^

bank; stoel — Eene mal. verb. is

koerèi (en krosi),

Q O I. kerang, naam eener soort van

^ eetbaar zoutwater-schelpdier. Eene bij-

zondere soort is k. böéloe.

II., grof, voorn, van porcelein en aarde-

werk; grof gewerkt.— ^kerangaii, koetai,

grint (T.).

III., uitroeping nabootsende een rinke-

lend geluid, minder helder dan kering.

IV., kerang;-keroep, soort van sïreh-

doos, van goud of zilver met gouden toebe-

hooren, die door vorsten aan aanzienlijken;

bv. den laksamana, en mindere leden der

vorstelijke familie voortgezet wordt. — z.

póêwan en djorong.
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ö, jS kfroeng, holle uitsnijding, zooals bv.

^ van een* houten lepel; holte ^ zooals bv.

van een' gegoten lepel, een kopje (vgl. tj^ng-

kerong, T.)\ kromte aan den binnenkant,

zooals bv. de leuning van een' stoel; k. lëher,

uitsnijding in een kleedingstuk voor den hak.

C w fcei'ong*, uitroeping nabootsende een

^ rammelend geluid, zooals bv. dat van

noten in eene houten doos (z. korong-2).

Q ^ I. kering, droog; dor; k. kerontang,

^^ z. kerontang; k. rasa hatikoe, ik

ben ervan ontsteld; k. darahnja, zijn bloed

stond stik.

IL, uitroeping nabootsende een rinkelend

geluid, zooals bv. dat van een porseleinen

kopje, waarmede men over den rand van

het onderschoteltje strijkt.

kei angkati;, naam eener soort

van krahhe.

•H- ,^Js^ %^ kerangkeng, batav. (jav. en

bal. hnk voor gevangenen, T.),

hok, kooi (geene vogelkooi).— [B.]; kerang-

king, koetai, om padi in te bewaren.— [T.].

kerongkong, z. rongkong; ke-

rongkongan, slokdarm; wal er

op gelijkt (kering sekali— koe ini van

dorst, zoodat het ook keel beteekent; vgl. het

jay. asat goeloe, T.).

kerengga, naam eener soort van

groote lichtroode mier, welker

beet sterk brandt.

L^ 3 O 1« kerap, dicht naast elkander

(betrekkelijk niet ver uit elkander,

doch niet elkander aanrakend) in ruimte
,

kort op elkander in tijd; vaak, dikwijls,

dikwerf.

II., uitroepende nabootsing van een knap-

pend geluid, helderder dan k^roep, zooals

bv. dat van een' horlogedeksel, dat men

dicht maakt; kerap-keroep, met herhaling

en verscheidenheid van geluid (helderder

en doffer), zooals dat van iemand, die

harde beschuit kauwt.

(^3 ^ keroep, uitroepende nabootsing

van een knappend geluid, doffer dan

k^rap, zooals bv. dat van eene harde

scheepsbeschuit, die men doorbreekt; kerap-

keroep, z. onder kerap II. — kerang-

keroep, z. karang IV.

L 3 ^ , mengerip, knagen, zooals bv. de

muizen; knabbelen aan iets.

^LIlJvJ yS karapati en kerpati, batav.

(uit H jav., T.), veeluis. —
[B.].

^ mengkrepet batav., knappen,

kraken van een boom die om-

valt, als zijn wortels ten deele doorgehakt

zijn.-[H.].

^I^>0^^, krepotin djari, batav. (bal.

k^po t, T.), aan de vingers trekken

om ze uit te rekken. — [H.].
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/ W4vJ ^ herpas, uitroepende nabootsing

van een ruischend geluid, grover

dan karpis, zooals bv. dat van een buffel,

die door de struiken loopt.

/ jié^ ^ karpoes (zelden), verb. ned,,

karpoets (port. capuz, T.), slaap-

muts; ezelshoofd van masten. — *batav.,

nok van een huis. — [B.].

/ jgas3 yS kereppas, ritselend geluid,

/ m3 ^ kereppis, uitroeping nabootsende

een ritselend geluid fijner dan

kereppas, zooals bv. dat van een vee,

dat door de struiken loopt.

l^ 11-3 O kerepak, van iets dat breekt, zoo-

als bv. eene suikerriet-planting,

vv^aar een olifant door gaat een krakend

geluid maken,

L.JLj ^ kerepok, hetzelfde als kerepak.

^^1X3^3^ kerepêk (z. k^mpèk, T.),

batav., mand, valies, porte-man-

teau. — [B].

/3 O kerpal (men. koerapai, T.), pa-

troontasch (vgl. bat. harpe, T.).

L i yS kerak, aanhrandseL

C ^ *j5 I- kerok, nabootsende uitroeping

van een schrapend geluid, zooals bv.

dat van eene ruwe plank, w^aarover men

met een' sleen schrapt; van een krassend

geluid, doffer dan k^rik, zooals bv. dat

van eene plank, die met een stuk glas

afgeschrapt v^ordt; mengerok, uitkrabben

met de vingers, klauvs^en of nagels, zooals

bv. de laatste rijst uit den pot, een oog

uit het hoofd.

IL, batav. (jav., T.), roskam, roskammen.

III., soek., ziek van verdriet.

* IV., ködèk dongkang* nieii^kerök (bal.

m^krok, T.), batav., van het koor dat de

kikkers aanheffen als het sterk geregend

heeft.— [H.].

Cj^ ^ I. kerik, uitroepende nabootsing

van een krassend geluid, helderder

dan k^rok, zooals dat van een plank, die

met een stuk glas afgeschraapt wordt; van

een krakend geluid, zooals bv. dat van een

hijschblok in werking; van het geluid dat

ontstaat, wanneer men bv. met een rechtop

staand mes over eene plank schraapt; van

een geluid, zooals bv. dat van eene röt,

die aan hout knaagt; kerikan (vgl. onder

kèrèk, T.), en, minder goed, kerian, schijf

in eene hijschblok; mengerik, uitkrabben

met iets scherps, bv. eene olievlak, uitschrap-

pen, afschrappen radeeren. — * batav. (bal.,

T.), schrapen. — [B.].

LL5 w > zeker balspel, waarbij men den

bal met een^ stok elkander toeslaat.

koerkoer, uitroepende nabootsing

van een snorkend geluid.
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t^_Ü^ jS ^ kerekkap-kerekkoep, uitroe-

pende nabootsing van een voort-

durend geluid, met verscheidenheid, zooals

bv. dat van een' hond, die knooken kauwt;

een zoodanig geluid maken.

Mi

L
,

Q^ o kerekkoep, z. k^r^kkap

^ jïüü %^ kerkeling, batav., een soort van

ijzeren of houten handschoenen om

er mêe te vechten, en door de chinezen

bij feestelijke gelegenheden gebruikt (soend.

karkling, T.). — [H.]; roti kerkeling,

krakeling, — [T.].

wJ5 ^Ó > rnastik; safraan; salfoers; curcuma,

<\^|0 O * nom. unit. van het voorgaande;

de mal. verbastering koema-2,

heeft alleen de beteekenis van saffraan.

,p O koerkoen (Anglo-Indisch,T.),Aoo/(i

der schrijvers; secretaris; hoofdkom-

mies.

d^^ ^, mengerkah) met geweld van een

rijten, zooals bv. een tijger een'

buffelkop of iemand eene jonge kokosnoot,

verscheuren in dien zin.

Jc;ü) (Ar. Mal. wdb.). —
[T.].

iJ o kerling, lonken; eventjes zijwaarts

blikken; lonkende enz. aankijken (z.

g^rling en tj^ling).

c y

^ ^«5 9 edelmoedigheid, weldadigheid; in ^t

alg. alle prijzenswaardige eigenschappen

van het gemoed.

wO ^, z. onder karam.

/ ^ Y^ 5 kraanvogel.

^ ^ O > mengerem, batav. (jav., T.), broeien

(vgl. ^ram, T.), keremin, opsluiten;

verbergen^ doen schuilen. — [B.] ; dat het ^j^

is zoo als B. opgeeft, is niet zeker, maar toch

mogelijk, daar het in 't bal. k^^m,is (T.).

^ ^ O korma, batav., uitspraak van

' U^.-[B.].

<^^fc#\<^Aj )^ Jd {God houde zijn" aan-

gezicht in waarde) ,

zegenspreking over 'Alï, die als kind zijn

gelaat afwendde, wanneer men hem een

afgodsbeeld voorhield.

^ ix^ ^ karembong, batav. (soend., T.),

vrouwesluier. — [B.].

}jw/0 O karambir (vgl. k^lambir), men.,

de cocos; vgl. jav., bat. haram-

bir (T.).

^—^ y^ ^ karambodja, sing., verb.

^ van k^mbodj^i, naam eener

bloem, te huis hoorende in Kambodja

(men. karamboedj^, soort meloen, *t skr.

taramboedja, T.).
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Li^ViLo*-5 (Taniil kaloempagi, T.)

kerempaki (in l?ik. en poëzie),

scheermes (ook: k^r^mpagi, T.).

^LAA/^ O karamoenting of kemoeiiting,

een heesier met kleine, rood-

zwarte en eetbare vruchten.

C fl^ O kermak, zekere eetbare plant.

^ / J^*L^ *-D keremeki, batav., schilfers op

het hoofd,— [T.].

^,^0, sakit kermian, batav. (jav.

^/

kr^mi, T.), de wormen (ziek-

te), — [H.]; kercmïan, met maden be-

dekt,— [B.].

- J^ keran, komfoor, met langwerpigen

boflem voor de uiteinden van het hout

waarmede gekookt wordt en de uitvallende

kolen en asch (z. a nglo.).— * keren , batav.,:

anglo k^tjil en dapoer k^tjil, soort hak

met vuur er m, om bv. theewater heet te

maken; de ketel wordt verkeerdelijk wel

eens zoo genoemd; ook zoo een tempat

masak lïlin. — [H,].

^ ^ keren, balav. (uit 't bal, T.),: bengis,

barani. — [IL]; trotscL — [B.].

i:>o O keranta, soort luizeii in de laatste

periode van sommige doodelijke

ziekten te voorschijn komende.

mjo yD kerenting:, klinken, zooals bv. een

glas, waartegen nqien met een mes

slaat.

^ ijo ^ karoenting , w. sura., weitasch;

grasmand; bamboe om water in

te halen, — [N.].

iX> yD keroentlng, bel van hout, den

buffels om den hals gehangen.

i Xi %^ kerontang, uitroepende nabootsing

van een rammelend geluid, zooals

dat bv. van een hard lichaam zich in een'

ledigen waterpot heen en weder bewe-

gende; kering kerontang, van vaten waarin

water of ander vocht, zooals potten,

putten enz. totaal droog, zoodat het schepvat,

dat men naar beneden laat, op den bodem

stoot.

iX> yD I- kerinting, gedroogde schelpdieren.

* II., keriiitïngan, kelintingan en kf-

rontjong, batav., belletjes, — [B.].

NA> y^ kerentil, in menigte naar beneden

hangend, als vruchten aan een'

boom.

ft^ yD kerandji, naam van een* boom,

^ die fraai meubelhout en eene eetbare

vrucht levert; söéngai k., naam van eene

riviertje op de kust van het eiland

Singapoera, van waar men naar Djohor

Baharoe oversteekt.
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^2>vrs:ow keraiidjat, beter: perandjat.

^ l^;X*-S:o yS keroendjit, koet., de stuit

waar de staart moet zijn

(bal. djit: aars, T,).

«.ISiX) yÓ kerandjang, pakmand; schans-

korf, — itr batav., langwerpige

mand.— [B.].

,3 kerentjang, uitroeping naboot-

sende een kletterend of ratelend

geluid, zooals bv. dal van eene ankerketting

in beweging.

ijSh^ w5 keroiitjongf, Ao//eewA:^/mgf, me^

steentjes er in, of belletjes er aan,

waardoor, bij de beweging van den voet,

een rinkelend geluid ontstaat, een beensieraad

voorn, voor kinderen.— *batav., ook: zeker

speeltuig, bij wijze van gitaar; z. k^rih-

ting II. -[B.].

i.ShX> ^ kerentjeng, triangel (hel in-

strument).

cX-i w keranda— skr. karanda (mawcï)—
doodkist, langwerpig vierkant en

naar onder toe iets smaller, komende in de

kuil, die in den bodem van een graf gemaakt

is, te staan (koet.: kist met aarde om een

vorstelijk lijk te vervoeren, T.). Wanneer

dit geschied is wordt er het plat deksel

eerst op gespijkerd (vgl. jav. kr§nda,bat.

hoerondo, T.).

ii-AwO yS keronsang en kersan^, borstnaald

(broche).

keriiöê

hoorn.

port. cor n o — kruit-

h

/ ^ jS j niengernal, aan kleine stukken

snijden of hakken, bv. vleesch, om

er spijzen van maken.

/ > ^ karoenïja en karoenija — skr.

karoena (karunïja, T.)—, inz. van

God en vorsten gunst, genade, gunstbewijs,

genadegift, bewijzen van gunst of genade;

mengaroenïjaken, iets als eene gunst enz,

geven; men^aroenijaï, goedgunstig of ge-

nadig begiftigen iemand.

•^ L J A yS , toes krcbi, batav. (caserne-

taal toe schrobjeF, T.), scheer je

weg, marche! — [H.].

^ V,l>^ •) y^ '• J^F^^^^t^ ^6 Kafflesia Ar-

noldi; lamp. k^roeboek (T.);

z. tj^rcêboet.

*II. (jav.), keroeböètin, batav., in menigte

aanvallen.— [B.].

i^ ^ , mengeröêboeng, van eene menigte

iets bedekken, zooals bv. een zwerm

bijen hunnen korf; zich van alle zijden

op iets werpen, zooals bv. een troep huzaren

op een' vaandeldrager (z. k^lcêboeng en

s^löëboeng).
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L-Ji-> 9\ w kerobak, vol lilfeekens {koetm:

pokdalig, T.).

LLSo
0^ ^ , lïiengeröbek, bij kleine stuk-

jes afscheuren; afplukken (vgl.

& y y y

/jV.A-.> i\ Y^ ^ pers., cheruhij7ien (soort

van engelen).

/ . j 4iA-j #j w5 y eheruhijnen (soort van enge-

len).

L*J f) T^ keroewat, koet./^iyonr;e/ia'5.—'k

[T.].

\j>^^V #N O kerötot en kerêtot, van eene

oppervlakte van verdiepingen voor-

zien, zooals bv. het gezicht van een* sterk

pokdalige; van insnijdingen voorzien, zooals

bv. een vijl; hobbelig, zooals de schil van

sommige vruchten, bv. de lïmau póëroet.

Ci^^jyktm,..p,„Uroepende ,.„.„,.

sing van een knetterend geluid,

zooals bv. dat van zout, in eene beete

pan; masak k., wijze van eene vleeschspijs

toe te bereiden, door het vleesch alleen

met zout in eene toegedekte pan te roos-

ten, waarbij het zout een knetterend

geluid maakt; zoodanig toebereide vleesch-

spijs.

-^
(,,

Q
,

*w ^3 kerötok, hdiidcv., knabbelen;

krabbelen, — [B.].

C:x^^^ w^ (of <^Jj^^ji?) karoetjwiq,

men., een peperhuisje; van

i_ Q^ ^ O kerotjok (vgl. kotjok), batav.,

door schudding geraas maken

als hagel in een flesch (T.).

^ /*\ S ê\ O keröèroii, batav. (bal., soend.

of jav., T.), eene miskraam

hebben, — [B. en T.].

*) #\ ^ 9 verkondiging
y

prediking,

^ / jgg A ^ karösi of krösi , batav. uit-

spraak van ^c^/. — [B.].

^ iLvsi #) O karösong, w. sum., 5c/M7/er5.—
[N.]; 't afgelegde vel van een

slang (T.).

i,,^,,^ij^ f) O kerösok (en ^erosok), ritse-

len, zooals bv. dorre bladeren;

schuifelen.— * kerósökan , batav., schuive-

len.— [B.].

kercêwing, naam van een' boom—
dipterocarpus spniosus; dipterocarpus

euryncbus — waarvan eene olie gewonnen

wordt, die, met hars en kalk vermengd,

dient, om de naden, reten en gaten van

vaartuigen te pikken.

/ kji^ |K O 9 keröpas-kerapis, allerhande

kleinigheden; in de zelfverne-

derende taal allerhande goederen of huisraad



é*V 512
* K
>/

van geene waarde; verrichten allerhande

luttel werk.

sLJ i\ w5 keröèping:, van eene wond roof,

korst; mengerCièping', afplukken

de roof van eene wond.

i
,

Q- % A y^ I. herc&poek
,
gebak van deeg

uit fijn gemaakt vleesch, van

gekookten visch en wat sagomeel; gedroogde

repen van gekookte buffel- of koehuid, die,

wanneer men ze wil gebruiken, in olie

gebakken worden.

IL, z. onder k^rapa^.

^j>0 #v ^ 1. kerokot, soort moeskruid

(batav. en jav., soort van postelein,

f.).

IL, verkrimpt; bijeengetrokken, zooals bv.

de bladeren van sommige planten.— ^t me-

n^erokot, koetai, kroes als haar (bat.

marharoettoet en markaroetkoet). —
[T.].

IIL, batav. (jav. krakot, T.), bijten,

eten. — [B.]; krököt tcÈlan^, knagen aan

een been.— [H.].

/ w^K/0 §^ ^ kerftmoes, ter dege kussen;

mokkelen,

^ #1 O kerftma, batav. (jav.), een made

'

(T.).

i-/C #1 O kerömong, stel van 12 koperen

diepe bekkens, van verschillende

toonen en met een* knop in 'i midden.

waarop met een houten hamertje geslagen

wordt, behoorende tot de gamelan.

^w^A ^ kercêmoen, wemelen, krielen,

L'3 ^ O keröêwan (zelden), vastgesteld,

zeker, bepaald (jav., T.).— ^ tïdak

karoewanan: tidak baïk, van die steelt

bv., of hier dan eens eene maand werkt, dan

eens een maand bij een ander. — [H.].

^ / C, #) O > be-kercèwai , koetai, een aaijen-

de beweging maken als een uil de

buik komend kind. — [ï.].

^ ^ Q_--^ |K O krcÉjoek, batav. (uit 't

jav., T.), kraaien van een

haan.— [H.].

2J ^J> L, mengerah, onderhoorigen verza-

melen, bijeen roepen (voor eenig werk),

oproepen, lichten, in dien zin, tot werken

aanzetten; angin berkerah (de wind is bezig

met, zijne onderhoorigen bijeen te roepen) , de

wind wakkert aan (vgl. onder djöêroe,!.).

IL, berkerah, batav. (uit 't jav., T.),:

r o e s o eh , wanordelijk , rumoermakend, vooral

van een ruziemaker. — [H.].

2J y^ I. keroh, onklaar, troebel, drabbig;

drab, droesem, grondsap,

IL, div., mengeroh, snorken (het bal.

ngorok? T.).-[R. j^].

2$ O 9 kereh-3, met moeite.

/ C ^.5 keri, sikkel; grasmes.

L*i ( C t-^* ^' onder k^rik,

f "^^



/C w fcfi'ijftj ^oort van grasmes.

^ i/O jS heribang:, soek., naam eener

smakelijke aardvrucht van het

geslacht der öêbi (z. kelïbang).

;j;^ yS I- kerëta — port. carreta —

,

rijtuig, wagen; klasje voor garen

(z. g^lendong); k. tambangan, omnibus;

benang k., garen op klosjes.

IL, naam eener soort van eetbaren zee

polyp — nautilus pompilius.

^ ^j^^ yS kerïjoet, soek., piepen, zooals

bv. eene deur, eene kar die niet

gesmeerd is; — balé meng^kréot-krioet,

batav., wordt gezegd van het geluid dat

rotan van een balé doet hooren, als er

veel jiienschen op zitten (vgl bal. m^-

krejot, T.).-[H.].

VJ>NA-^ %3 kerêtot, z. kc^rotot.

keritans^, naam van een* zout-

water-visch.

i-Jó yD keritingi, kroes, wolachtig (van

't hoofdhaar Ie batav,, T.).

^ , }jó *3 kerïtil, soek., verkrimpt, zooals

bv. eene vrucht, een dier, door

gebrek aan groeikracht (z. kerdil).

¥: ..SsXJo O kareitikan, w. snm., lang-

zaam. — [N.].

keritjal, slaaf of dienaar van

een* patjal, doch in die betee-

kenis slechts met patjal.

»UL.-NEI)ERL. WOORDENBOEK. DEBL n.

C/4/

^ êjsaj o karitjoe, w. sum., met de

oogen 'wenken. — [N.]; j^fu/

bedoeld? (T.).

/ j^cX) %3 kerïdas, soort van giersiuitslag,

^ccX>0 keriedong, batav. (verb. van

^ karèmbong, of van't jav. k^ro-

dong?, T.), omsluierd (in eene sarong).—
[B.].

^ L3c\> j^. mengkrèdèp sinarnja, batav.

(uit 't bal., T.), glinsteren

van een edelgesteente of van zand. —

L^^l\^ ^S kerêdak, opgedroogde schilferige

morsigheid, zooals bv. yan snot,

vuil van de oogen, kleverige spijzen en

dergelijke; primitief natte, taaie of kleverige

zelfstandigheid, opgedroogd op een ander

lichaam, zooals bv. deeg aan de handen.

L-3c^ Jj kerWik of tjettjak kcèboeng^,

zekere soort vliegende hagedis; k.

p^ssan-2, zeer vergiftige soort, welker beet

doodelijk is (z. p^ssan-2).

-^ L^i
r-rt^ koeririk, w. sum., soort kre*

[N.]; ook sl-koerïrik;kei -

vgl. bat. ïrik (T.).

/

«;

/

,
prediking, preek.

f KMO O kerisi, naam van eetf zoutwater*

visch.
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•)^^,>^A^0 j^ kfrisoet (vgl. kïsoet, T.),

soek., rimpel; frons. — z. k§-

r^doet.

I. kerïsik en kersik, grof zand,

grinizand (z. gersik).

IL, karïslq: drooge bladeren van de

banaan enz. — [T.].

•^O^.y^ keringet, batav. (jav.) =
p^loeh.— [T.].

\^^;^ü> %^ keripoet, gerimpeld (van littee-

kens); wartaal praten; kletsen.

^ i^2>Nii> ^9 mengkrèpètan, batav. (bal.

krèpèd, T.), knetteren van de

pit van eea brandende lamp, w^aar water

dan komt. — [H.].

, meng^erêpes, in het rond zoeken,

bv. naar iets op eene tafel,

jf i *(ifls yS keripik, koet., toebereide betel

iemand door een vrouw aan

geboden ten teken, dat de zaak geklonken

is.-[T.].

L Q
,

fli\ ^J> kerëpek, dmme ronde koeken

(van pöêloet- of sagoe-me^/), in

de zon gedroogd en^ dan over een koolvuur

geroost; k. pisang, dunne schijven van

onrijpe pisang, in de zon gedroogd, en later

in olie gebakken,

•^/Jjb yD koeripan (van 't jav. oerip,

leveti), batav., het land Koeripan,

d. i. een land, waar men in overvloed leeft.

een land dat in het levensonderhoud voor-

ziet, een gelukkig land enz. — [B.]; is

voornamentlijk bekend als de plaats, waar

de wijd befaamde held Pandji te huis

hoorde (T.)

^ C Jb w5 , ajam-ajam mengkrioekan,

batav., kakelen, van eene menigte,

groot en klein; proet mengkrioekan (bal.

m^-krejok, T.): p. menggroedoek. —
[H.].

^ C:LX> yS kariko, w. sum., moet hetzelfde

beteekenen als powan, siri-

schotel, ook het langwerpige doosje waarin

de vrouwen hunne sirih-bladen steken. —
[N.]; z. k^rikal (T.).

^i^;>s5sj O, mengkrikïtan, batav. (jav.,

T.), knabbelen van muizen; ook

van het geluid. — [II.J.

^j>nSo y^ I. kerëkoet, door ziekte ver-

kromd (van den arm).

* IL, soek., knarsen knarsetanden, kraken,

zooals bv. een planken vloer, waarop men

loopt.

/ )>0 yS kerikal, groote vlakke schotel met

een' voet of voeten.

, j^ó w kerikil, kei, keisteen,

ó>^ ió kerikam, soort grof indisch linnen.

>-J> ^ > edelmoedig, edel, milddadig; kira-

^ ^ moe Ikitab , engelen, die der menschen
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woorden en werken opschrijven; alkarim,

de edelmoedige enz. bij uitnemendheid,

d. i. God; 'Abdoe Ikarini, dienaar van

den ednlmoedige (z. karim), eigenn. van

mannen.

^<J^ ^ , fem. van het voorgaande— ; ook:

^ prinses, dame.

^wi^ ^Ó kerimoen, naam van eilanden

onder Rijovs^ sorteerende (Karimon

Java).

A^ O karïjah, verb. van ^^,j^.

¥r r M>*;^ ^ kerèès (soend.), of veelal

batoekoraL batav., grint,-

[B.].

V,;>o o kernjoet, /marsen, zooals bv. eene

deur, de hoornen in het woud, de

tanden.

è-J y^ kernjau, nabootsende uitroeping van

een krakend geluid van iets ongaars,

bv. een' aardappel bij het kauwen.

^ / m6 kas — verb. ned. — batav., kas,

kisL— [B.].

( w^ koes, nabootsende uitroeping van een

blazend geluid, zooals bv. dat van

een kat of een* tijger (z. d^koes en d^k-

koes).

^ / kmD kos, batav.— verb. ned. — kous.—
[B.].

, de vrouwelijke schaamdeelen.

XjjJS kesa en gew. kessa — van sa -r. of,

minder gebr. keesa, eerste; in de eerste

plaats.

^\mÓ 9 adel, uitstekendheid; roem.

^ y

^\Mkó \ gewaad, kleeding.

y
c y

^^xviigö J verwerving, kostwinnivg; winst,

voordeel; nut, profijt.

^^^,^A.^ (en kessip), men^essib , smakkende

aan iels, bv. een klontje, zuigen;

uitzuigen bv. een beentje.

(j>AMM I- kosta (skr. kusta. T.), lepra

(melaalschheid) waarbij de extremi-

teiten afvallen; syphilitische kanker (z.

badam en p^koeng); soorten naarmate

de wijze, waarop de kwaal zich voordoet:

k. pari, k. böëng^, k. limboeng, k.

dangkoeng, kanker in den neus; pokok k.,

lettert.: de lepra-boom— hura crepitans—
zoo genoemd, om dat hij door de Nederl.

hier aangebracht is, met den roep, dat de

gom de lepra geneest, dat zich echter

niet bewaarheid heeft.

II. — port. casta — geslacht; afkomst

(djaiigan hilang: kostanja). — ^batoe k.,

batav., marmer; graniet. — [B.].

^^^^^/s^vwö !• kessat, ruw, zooals bv. gezaagd

hout, oneffen, stroef.

IL, meiig;essat, afvegen, bv. eene tafel

35*



^ i^;>^.A^O kesset en besset, batav. (jav., T.),

villen, stroopen; scheuren, — [B.].

(j^ jJCawö
kastanja, z. ^/^ -

s jamO kastöêri, bij verk. töèri — skr.

kastöêri — muskus; — indoeng

k., de muskus-zak; kajoe k., naam van

een* boom, welker welriekend hout in de

dcêpa en andere wierooksoorten komt; k.

k. bóênga, eene soort van geel hout; tïkoes

k., z. tïkoes.

\ K/jCaw5 kastêla, spanjaard, spaansch,

^ cXaiw^ kesed (vgl. k^ssat I.), balav. uit

't bal., ruw y stroef, niet glad.— [T.].

J

, breking; breuk van een getal; naam

van den klinker —, overeenkomende
^ o y

met onze i of e (z. üƒ^).

Z£ kessar, z. kïsar I.

/ c

' / C «AigL^ kisra en kisri, pers,, naam van

een* koning van Perzie, Chosroes

(Gyrus), zoon van Parwïz, later een bijnaam

der perzische koningen, evenals Caesar

voor de romeinsche keizers.

^ V,^/g5 kassa (z. <ui', T.), w. sum., ongerust,

bedroefd; kalok (lees ^, T.) kassa,

bedroefd zuchten. — [N.].

^ LÜJmO I.^ berkesip-kesip of berkesipan,

batav., knipoogen, — [H.].

II., Z. L^^.

516 ^
L_ EjuJS kessak, opschikken; opschuiven.

L^KmüD , kesok-kesak, nabootsende uitroe-

ping van een knetterend geluid,

zooals bv. dat van papier, dat in elkander

gefrommeld wordt.

/ xM^Aw > mengoeskoes, uitblazen lucht,

zooals sommige visschen.

.. KS^mm koeskoel, verb. van koesjkóêl.

\ajJS li^^^2i\ j zich vervelen, gemelijk worden;

\t land hebben; zich ergeren; moede, zat.

^,^*!^^^ kesoemba (skr. koesoembha,

T.), naam eener plant, met violet- of

purperkleurige bloem — carthamus tinclo-

rius — ; k. bdënga, de gedroogde bloesem

van de k., zooals hij als verfstof in den

handel komt; k. tahi kambing, de uit het

vorige uitgetrokken kleurstof in keutelvorm.

\^^^y\,^^,,j>^ koesambi, naam van een' boom.

l^ (LftAyt) kesmak— oorspr. chin.?— naam

eener chineesehe vrucht— dimoc-

arpus lungan—, die gedroogd in den handel

komt.

/wwgS kessaii, spoor van iets (zachter dan

b^kas), zooals bv. van eene warme

hand op een koud glas, van de vingers op

de bladzijde van een boek; tijada berkessan

mékanja dl nesta oran^, zijn aangezicht
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veranderde niet, toen hij uitgescholden werd.—
z. ^l^ op bl 225 links.

/ c •>

2$ 4i^m5 en 'iy^, gewaad y kleeding; rijke

draperie, ter bedekking van den tempel

van Mekka.

L^ ^

i kMjS 9 eclips van de zon of de maan,

doch inz. van de zon.

^ CMi5 I' kesöma en koesoênia ook wel

kesèma (in Ijik. en poëzie) — skr.

koesoema — , bloem; iets welriekends; iets

Uefelijks; iets kostbaars; kostbaarheid; edel'

gesteente; vrouw; vorst; welriekend; kostbaar;

voortreffelijk; heerlijk; verheven; edel, vorste-

lijk; s^p^rli jang-2 k., gelijk de verheven

goden (gelijk de liefdegodin, T.).

IL, batav. (soend.), een onkwetsbare held;

een verdachte heilige; toovenaar; geestdrijver;

oproermaker, rebel; opstandeling. — [B.].

^ i^iX^^ Mw5 kasöêmat, w. sum., voorne-

men. — [Nj; vgl. onder den-

dam (T.).

/C 4MJ^ kes(ii (op eenige eilanden van

Riouw), zeer moede, zeer vermoeid

(z. l^soe).

iK^J^ keseh, taal der ra'ijats, gezichten

trekken, zooals bv. de apen.

iJUigÖ , k^loh-kessah , onrustig; ongeduldig;

gejaagd.

i ^MtS plur. van 'iy^

.

TT /

")f O^yy^ > bekasïjab, batav., sprakeloos

of verstijfd van schrik. — [R.];

uit 't bal., en vgl. kasïap (T.).

y y

A\m6 pi ur. van U^'
y

^ wA.^wy5 kasïr, batav. (ned.),A;a^5ief.— [B.].

'k fc_Aiw5 koesïr, batav. (ned.), koetsier.

^ L-X^A^ kesïjap, batav., = kaget. —
[B.]; itien^kasTJap (bal. mek§-

sijab, T.), schrikken, bv. als er zich een

duivel (lees spook; H. heeft setan niet

begrepen, T.), vertoont of op het hooren

van een treurig bericht. — [H.].

/*iAamm kasflau (lees kisilan en onder

kisil te plaatsen, T.), v^. sum.,

een paal waaraan zich de dieren in de weide

schuren, volgens Weiland ook een schurk

genoemd. — [N.].

{,^^0^\A/j\ji\ij6 . pers., naam van een' koning

van Perzie, Darius Hijstaspes.

/C yCviO kasjtarïja, kastarija en ka^atp-

rija, tjeterija en seterïja (in bik.

en poëzie)— skr. ksjattrija (een man uit de

krijgsmans-kaste— , edelman; prins van den

bloede.

, pers., worsteling; koesjti gïr, wors-

telaar. .

y
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L oJlu , onidekken; ontsluierm; onthullen;

uitkleeden; openbaren.

] ó>jajS > pers., beker; kelk.

c c /

^%*XSsAW of JüuCiiii', pers., brood van gerst;

brood van boonen, linzen of gierst,

zooals gemaakt wordt bij graangebrek.

f^^^^ijS > rozijnen; krenten; soort van

^ druiven zonder pilten.

L \\!^ 5 karrmelin, die, bezet zijnde of in

twee achtereenvolgende jaren, zich

laat dekken.

(JS^
met spijs overladen.

, pers., monnik; priester geestelijke.

/

l
„_ gjuuüD , uitgespreid; opengelegd; ontdekt;

/
onthuld; blijkbaar.

y /

)\.jC-5 en u-^Ui', zwellende borsten heb-

bend; meisje met zwellende borsten.

ysjSkó 9 knokkel; enkel; dobbelsteen (teer-

ling) mathem. of om te spelen; een

bal boter; eene schuit melk; voortreffelijkheid;

vermaardheid.

dt/jR^ , nom. unit., van (w^^, dobbelsteen;

haarvlecht van vier strengen; soort

I

van kam; eetvertrek; vierkant gebouw; vier-

kante ruimte; vierkant; ixsJÜl, het vierkant

bij uitnemendheid, het heilige vierkant, de

tempel van Makkah.

L ^ MtiJ^ » v^^^ ^^'^ meisje het hebben van

zwellende borsten; van de borsten

zwellen; vullen een vat tot over de boorden,

zoodat er eene verhevenheid ontstaat.

mjS I. kang, groote waterbak (rond, ovaal,

vierkant en veelhoekig), dienende inz.

voor het water, waarmede men zich de

voeten wascht bij de intrede in een' tempel

of een huis; k. mandi, badkuip.

\\., toom; breidel (z. k^kkang, T.).

ij koeng, klanknabootsende uitroeping voor

een zwaar klinkend geluid, zooals bv.

dat van eene gong (z. d^koeng).

iLj I. kongr, uitroepende nabootsing van een

klinkend geluid, zooals bv. dat van het

grof geblaf van een' hond, het grof gekwak

van een' kikvorsch, van eene k oem bang

in de verte (z. keng en d^ngkong).

IL, waterdicht beschot van zware planken

in vaartuigen (oorspr. in chineescbe en

siamsche) van dek tot kiel, dienende in

plaats van de spanten, om er de buitenhuids

planken op te spijkeren. Door zoodanige

beschotten wordt een vaartuig in een aantal

waterdichte vakken verdeeld. Sommige sche-

pen hebben soortgelijke beschotten van ijzer.
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mjj keny, uitroepende nabootsing van een

gillend geluid, zooals bv. dat van een hert,

een ree (men.: k ing, bat. hing, T.), een'

hond
i die aanslaat of een' schop krijgt (z.

kong, d^ngkeng, tJQugkeng, k^ngkeng

en m^ngkeng).

iJoO kangteng, kantine,

•¥: y^^^OiO kengsoet, soek.,: kesoet.

/ ^ji^jk^ kongsi en konsi— oorsp. chin.—
compagnieschap, vennootschap; ver»

eeniging van personen tot hetzelfde doel;

gebouw van zoodanige vereeniging, waar

alle gemeenschappelijke zaken verhandeld

worden.

\^2;yS^Jii,D kingkit, z. kingkip.

j^uS^JlÓ kangkang, open staan, zooals eene

deur, een venster; mengangkang,

de boenen wijd uit elkander zetten; wijdbeens

loopen, schrijdelings op iets zitten, bv. op

een paard; kelangkang, de plaats tusschen

de twee dijen; kangkang katoep, naam

van een' vogel, wegens zijn geluid zoo

genoemd.

i J>^JiO kangkoeng, naam eener eetbare

plant; b^lah k. {gespleten k), wijze

van twee stukken goed aan elkander te

naaien, door ze op elkander te leggen,

dan een kettingsteek te leggen evenwijdig

met en op een' afstand van de zoomen.

daarna de daardoor ontstane strooken elke

naar haren kant om te buigen en deze

eindelijk op de gewone wijze met een'

inslag op het goed vast te naaien.

kangkong, batav., pad; kik-

vorsch. — [B.].

I. kongkang (men.: koekang, T.),

naam van een viervoetig dier, den

zoogenaamden luiaard— lemus tardigradus;

stenops tardigradus.

IL, mengongkang, kluiven; beknabbelen;

beknagen.

Cr
5s,Ji,3 I. kongkong, al wat aan een touw,

ketting en dergelijke om den hals

hangt; zwaar lichaam, bv. een blok houl,

een kogel, dat men misdadigers om den hals

hangt en dat zij in de handen of op den

schouders met zich mede moeten voeren.—
^ w. sum., een paal die men sommige dieren

aan den nek bindt om hunne kwaadheid

of dartelheid te beteugelen. — [N.].

*II., kongköngin, batav., over iets heen

zitten, — [B.].

kengkang, op den rug leggen;

het eene been horizontaal uitgestrekt

en het andere met de voetzool op den grond^

de knie naar boven.

i.^ji,J5 1., mengengkeng, oplichten een

been, zooals de honden doen.-— # be-

keiigkeng, koet., op één voet loopen.— [T.].

II., z. tj^ngkeng.

c
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-v^C^QjK,^.^ kingkip of kingkit, batav.,

de triphasia trifoliata; kleine

ronde vrucht, die men confijt. — [B.].

^ j^LxJj kongkel en sekongkol, batav.—
verb. ned. — konkelen. — [B.].

^ y

^ vJ .i ? plui^- "^sin ^.

iè^XmJió 9 gesteldheid van iets, waardoor het

aan iets anders gelijk is; gelijkheid;

gelijke waarde; aequivalent.

y !>

i\hS plur. van uJli.

s y y

i\hó 9
gelijkheid; postuurschap.

/ y y

i *só plur* van J 15^ (z. kaparat).

m y ^

f c %flj5 > omhulsel van den palmbhezem.

o .'T c o y

Ssj^j^JiS , pers. schoenmaker. — [T.].

p ^ y o y c y

/ M^ ^Ipt^^^oV^ . naam van eenV van

de zeven slapers. — z.

yy y

plur. van uJli^.

/ X

y Cj y

2J A_P.5 > waardoor eene zonde of misdaad

geboet wordt; zoenoffer; wat gegeven

of gedaan wordt, om zich van zijn' eed te

ontslaan, wanneer men die niet wil of

kan vervullen.

/ / /

^Kji\JkS ^ borg zijn, zich als borg stellen.

y y

A^\jl6 i genoegzaamheid, algenoegzaamheid;
•

voldoende hoeveelheid; winst, voordeel.

^flj> , ongeloof, ongeloovigheid; ongodsdiens-

tigheid.

. van .
y.?'

KAJ> , schrabrak, die men op het kruis van

een beest legt.

jJLj 9 deken over den bult van een* kameel,

voor den ruiter; deken onder het juk

van een' os; deken over den rug van een

lastdier, gaande van den schoft tot op het

kruis.

Kfl3 plur. van Jili'.

y y

-^ pO 5 doodskleed, windel.

i> y

4^3 9
jii', ji^ en jü', gelijke, in 't mal.

inz. van twee personen van verschillende

kunne> met betrekking tot een huwelijk.—

In 't mal. ook : gelijkheid van partij in het

huwelijk; portuur.

!> y

4 4AJ> , de weldaden Gods niet erkennend;

ongeloovig.
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ur. van ^S^,

y ft3 > voldoend y genoegzaam,

/ j^j5 plur. van Xaa^ .

^sj^^SlÓ > ^^' voldoende is; leeftocht,

\jJLS » horg; naïk k., a/^ torgf optreden,

y

L Q ;^ I. kap, een louw va^^ maken; beleg-

gen,

IL, batav. (ned.), kap,— [B.].

C^_ Q^ kop , kap boven de zitplaats van den

ruiter op een* olifant.

L * jyfl

j

- berkapati, z. bl. 223 rechts.

L » j iViO kaparat, verb. van S^, als

scheldwoord gebruikt.

"^ -T>C-V.ilJ> kapangan (jav., opgegeten wor-

den) y batav. (uit 't bal., T.);

bdèlan of matahari kapangpan, de zon of

maan verduisterd, bij eene eklips; opgegeten

worden door een boozen geest. — [B.],

j\jO kapal? — skr. kapala,— , hoofd,

kop, bovenste of voornaamste van vele

dingen; opperhoofd, aanvoerder; knop; woor-

den, die aan het hoofd van een* brief of

ander geschrift geplaatst worden; verschil-

lende de eersten onder elkander, zoo naar

de beteekenis als naar de plaats die zij

^iLjii'

innemen, volgens de verhouding van den

adressant en den geadresseerde; van een

kleedje (kaïn) breede reep van boven naar

beneden van een ander in hel oogvallend

patroon; mengepiltlaï, aan het hoofd staan

van iets> als hoofd, opperhoofd of aanvoerder

leiden; aanvoeren; eene vergadering voor-

zitten,

ii.j ul5 kepalang^ , ontoereikend, onvoldoende,

ongenoegzaam; middelmatig, ten halve,

/C,\Jl5 kepaja, z. b§tik, I.

9^\mdS kepajang, naam van een' boom, die

eetbare vruchten draagt, die echter

bedwelmend zijn, als men er veel van eet

(z. kapètjong, T.).

^^^^yfJiS. (batav. en jav. kempit, T.), me-

ngepit, onder den arm nemen, hebben,

dragen.

u. . '^j^^ kapten (z. kapitan), batav.,

kapitein, — [B.].

cXdJj kepada, z. Ji; mengepadaken, de

richting geven aan iets naar, dirigeeren

naar,

JiS > kepoes bêewah , batav., vruchten

plukken door ze van den steel

af te draaien. — [T.].

^ rVjwJr.!? kipsaoe, batav. uit 't chin.,

koflijpot met een tuit en een

handvatsel. — [B,]; z. kipsijaoe (z. ook

kipsigau, T.).

-¥: /K^t
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kipsijaa— oorspr. chin.— aarden

pot om warm water te kooken,

met tuit en steel, die met elkander een*

hoetaivan minder dan 90^ vormen (zij

worden allen voor de rechter hand gemaakt);

z. tjïjau.

O^MiJO kapista (skr. papistha, T.),

slecht
f goddeloos^ ondeugend,

JLaÓ > mcngfpoeng, omsingelen, omringen,

omgeven, insluiten, belegeren; kepoeng*

gendang, afsnijding van den weg naar voren

en naar achteren.

m.sijj kfpeng, plat en betrekkelijk dun voor-

werp; voorts een classificeerend woord,

vergezellende het telwoord, dat een aantal

zoodanige voorwerpen uitdrukt.

L^QJaLj kepak, hatav.,: kelepak, iemand

met de vlakke hand tegen het hoofd

slaan. — [H.].

^ n fl 'S kepok, holle cylinder van boom-

schors^ ter berging voornamelijk van

rijst (bat. hopoek, T.).

(^,f
xfl S I. kepek, soort mandje of mandvor-

mig koffertje, met los deksel, dat

door twee beugels bevestigd wordt, ter

berging inz. van kleederen; reiszak met twee

IL, plat ingedrukt voorn, van den neus.

keppak en keppai, zeer vermoeid,

afgemat, uitgeput (door lichamelijke

inspanning).

/ Ka-S keppai, kluit van zachte en taaie

zelfstandigheden, zooals klei, gekookte

rijst en dergelijke, door hetioedrukken van

éénehand gevormd (z. goempal). — *kep-

pel, batav. (jav., T.), vuist; handvol— [^,].

, Kü-S keppoel, dikke rookkolom; mengep-

poel, zich als een rookkolom voordoen,

zooals bv. de over elkander zich verheffende

zeilen van een schip.

fjSLD keppil ordampil, dicht bij iets anders,

zooals bv. een paard bij een' trap;

zijde tegan zijde hebbend, zooals bv. twee

vaartuigen; dicht bij iets anders enz. zijn;

mengepilken, dicht bij iets ander enz.

brengen; een klein kind dicht bij het lijf

houden.

LLS ^AJO kapoelaga en, meer gebr. pelag^a,

naam eener plant— kardamon—
welker zeer aromatische korrels gekauwd

worden.

keplak (vgl. k^l^pal^, T.),

batav. (uit 't bal, T.), iemand

met de vlakke hand tegen den romp slaan,

niet tegen \ hoofd. — [H.].

j^Jl5 kepam, verlegen; verstikt door gebrek

aan de noodige lucht, zooals bv. laken,

linnen, rijst, buskruid en dergelijke.
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/.oVJLaj keponakan (zelden), broeders of

zusters kind. — balav. uit 't jav.

(T.).

kepoendjin , soek., geldbeurs

(z. pondjen, T.).

CCXaH3 kepinding (zelden), wandluis,

^ weegluis (z. pïdjat). — kapinding

is 't gewoone woord voor wandluis op de

westkust van Sumatra (T.).

^ iiw (lP*j5 kapötjong, w. sum., slapen

van de ledematen. — [N.]; si-

potjong (T.).

^ ilSïw h&^ kcpêètjoeng, koet,, soort g^ro^we

spin. — [T.].

^ \ éPJ5 kapöwar, w. sum., e^w /oA:v<%ö/.—
[N.].

Qj y aiw kepffiroen, 6m vaw sagomeeL

L^^jAj^ kepc&poe, koet., = kcêpoe-2.—

[T.].

-¥r(^^ lSJj kapöêwak, soek. (daj..?), be-

werkte boombast voor kleeding

en ander gebruik.

-5f mjlb kSió 9 titel waarmee de keizer van Chi-

na aangesproken wordt.— [T.].

cJ^^JO keppah, naam eener soort van

eetbaar zoet- en zoutwater-schelpdier,

eene bijz. soort is: k, gading.

cSt^Jo keppoh en kepoh, van vlakten

overdekt met iets, zooals bv. eene

tafel met stof^ vol, in dien zin, van zeilen

vol, zwellend; lajar pengeppoh of alleen

pengeppoh, het bovenste vierkante zeil,

bv. het boven-bramzeiL

^ / -iL5 k?pé of koepe, batav. (bal. k^pih,

T.), iets, bv. gaar gekookt buffel-

vleesch, met de vingers uit elkander trekken;

de fijne draden en stukken worden dan

gebraden. Zulk een gerecht heet s^bit.—
[H.] ; kepê naast kö^^é, plukken; ontbolsteren;

geheel opensplijten, — [B.]. — z. kopek.

kepijaloe, typheuse koorts (vgl.

onder d^mam, T.); k. njaman,

geelzucht,

\^^/jiÓ kepïjat, uitgeperste geraspte kokos-

noot, gew. hampas ujijor.

mj^A^Jj kepiting of voluit kettam kepiting,

soort eetbare zoutwater-krab.

kapètong, men., bil, billen.— [T.].

/^XaÜjS kapitan, kapitein.

,iij> kapètjong, men.,: k^pajang

(soend. pïtjoeng, Jav. poe-

tjoeng).-[T.].

köpjor , batav. uit 't jav., naam van

een manggasoort. — [T.] ; kalapa

kèpjör, eene soort van kokosnoten, die

veel overeenkomst hebben met de kelapa

pöéwan. — [H.]; köpijor, goed gevuld vol

en goed dicht. — [B.].

)f
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(-) wAA-j kèpïran, balav. (uit 't jav.,

T.), al slechter en slechter;

teleurstelling, — [B].

kepën^in, batav. (uit 't jav.,

T.), naar iels verlangen, —
[B.]. — z. êngen.

¥r fX^^^KliS kopïjah en kopfjah (ar. ^^/ ,

T.), hoed, chako, pet.

-)f ^ Q ^ , roti k., batav., zoet ringbroodje,—

^ LJ ^
kekawiii (jav.), een gedicht in

Indische, naar korte en lange

lettergrepen in rei gebragte, versmaten; z.

kïdoeng (T.).

(J^jsj> kik| weefgetouw,

w

\^^2^y>S\ó kekkat, afgevallen bladeren, in^'zee

of in rivieren drijvende; mati k., z.

p^rban^ pasang gondah; balik k. of

balik daoen afloopend water, eb.

^ Ti^iJjsJ^ I. kakatcèha en kakatcèwa,

of kakato^wa en kakatüèwa—
smst. van kakai en tcëh^ enz.^ — naam

eener soort van grooten, witten papagaai,

kakatoe, kaketoe.

' * IL, kakatcBwa en kaka tc^wah, batav.,

nijptang en kaketoe.— [B.] .

^ / ^SSsS^ kakedji, balav.^: rula gra-

veolens.— [T.].

jhsó kekkar, uit elkander, d. i. niet

tegen of op elkander of niet ep een*

hoop; van elkander; van een' bloem, knop

geopend; open; uit elkander enz. zijn;

meiig'ekkar, uit elkander doen; van elkander

doen, openen, bv. de vrouwelijke schaam-

deelen; pcn^ekkar, chirurgisch instrument,

voor het openen der vrouwelijke schaamdeelen

(schedespiegel).

jJêJjkJS kekkang, gebit voor beesten; bit (z.

kang II, T.).

^ L-ji->0 , kekkeppin, batav. (jav., T.), in

de armen of handen sluiten. —
[B,].

Mi

/jSjS kekkal, voortdurend; duurzaam;

bestendig; eeuwig in de toekomst.

cXL^O kakanda, z. onder ^\S .

Mi

^Js5 kekkau, van de honden onwille-

keurig opvliegen, zooals bv. in den

slaap.

<5U>0 kekkah, naam eener soort van laog-

armigen aap.

L5 kal of lengf, inhoudsmaat van V2

tjöêpak en = 2 tjatok.

•^/ jó kol, batav. — verb. ned. — ,A;oö/,—

m-
\u ^

ÏJj , alheid; alle, allen.
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>^ plur. van cJii'.

/

i)^/L5 kelaboe, grauw, aschkleurig (van

aboe, jav. k^lawoe van awoe,

T.).

^;>o3V-5 I. kelabat, verb, van lIl^.~

*kelabet, batav. (jav., T.), boks-

hoornzaad— foenum graecum. — [B.].

IL, langkah k., bij het dansende scher-

men (p^ntjak): een aantal passen vooruit,

zonder zich op te houden.

w>j\5 helabar, z. k^dabir.

-)^ i.> j\-5 kelabang, batav. uit 't jav.,:

lïpan (T.).

É^ jAJ> *kelabau, naam van een* zoetwater-

visch.

c>^\-5 keladi, naam eener plant, met

meelachligen eetbaren wortel.

(^, ^f,sr^A-5 keladak, droesem, moer,

bezinksel; k. p^roet, laatste,

zvoariachtige excrementen van een stervende.

aj3 o^w > mengeladau, hoeden; oppassen op

iets; zorgen voor iets.

i^\j5 > Snak kelara, z. onder s^raïlang.

IS \^\-5 kelarah, soort kleine houtworm, —
(z. böèboek).

/C \^\iS kelarai, ruitsgewijs vlechtwerk,

naaiwerk, weefsel; keper rand van

u^^

matwerk, manden; wannen en dergelijke;

kaïn k.: b^latjoe k.

^^\Ó kelasa, naam van een eiland

tusschen, Riouw en Banka.

(h^jKÓ I. kelasi, uitspraak van ^ts>^.

II., soort apen, de zoogenaamde neusaap,

^ III., ajam k., batav., kip met zwartachtig

paarsch vleesch en beenderen, al heeft zij

ook witte vederen (z. s^las^h).

L^^iwJ/w Itelasak, soort vloermat, van

gespleten rotting en repen van

den toebereiden bast van den t^rap (vgl.

jav. kelasa, T.); soort houten schild ^ in 't

midden smaller dan aan de beide einden.

<^/j^^Kd kelasah, soort verworming in

het hout,

i^^^KS I. kelapa, rijpe en drooge kokos-

noot; kokos in 't algemeen vrucht

zoo wel als boom; voorts: njïjoer.

JjKd kélapir, kelaper, batav,, testu

culi,— [B.].

^ CW ^^^^ klakat, batav. (bal k^latkat,

T.), mandje van gevlochten

bamboe, dat op een met water gevulden

k^k^ntjèng gelegd wordt. In de klakat

legt men visch, die gaar wordt, door dat

het water, als het al kokende gaat borrelen,

door de reten van het mandje heendringt;

(z. tjoewé). Ook sommige koewés worden

zoo gaar gemaakt. — [H.].

X- yi.
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S^KÓ kelakar, grappen maken, hetzij

door woorden of gebaren (grover dan

seloroh); schertsender wijs de onwaarheid

zeggen, jokken»

Jj ^\^ , pers., wat eene kleur donkerder^

intensiever doet worden, bv. azijn;

zekere spijs; wat den smaak van spijzen

verhoogt, bv. honig, azijn, specerij.

^ / . *jL5 ^^SJj , Mat! kela^epan, batav., stik-

ken (vgl. jav. glag^pan, T.).

-X- <X-5 jKd kalagah , w. sum., een boom-

soort. — [N.]. •

^jj/J jAj kflaloetenkelelöet(vgl.k§lolot,

T.), onverstaanbare woorden uiten

zoowel van de tong als van de sprekende,

bv. een^ stervende.

/u^^Kd kelalanff of g^amoh (in bik. en

poëzie), aarden waterkruik met een'

wijden buik en dunnen hals, zonder oor.

U^Aj5 > rede; gezegde; ^) Ji^ (woord Gods),

de koran, door God geopenbaard (ook

bij den naam van Moses, T.); 'ilmoe k.,

bovennatuurkunde; scholastische philosophie;

tammatoe'lkalSm, einde der rede,gevfoon

slot van een' brief; akan djadi gantï

b§rsambêêtan k., ter vervanging van een

mond gesprek.

^^^O^^^Kd kelamin, paar (man en vrouw

of mannetje en wijfje); huisgezin,

familie (z. p^rindoen).

/.i3\-5 kelana (zelden), omzwerven, rond-

dolen; titel, waarmede Daëng M^lëwa,

de stichter der Boegis-dynastie van Rïjau,

door den vorst van Madjapahit, wegens

bewezen diensten, begiftigd werd en dien

tot nu nog de tijdelijke opvolger van den

Radja Möèda voert (voluit: Engkoe Kelana).

i^2>^>o^-^ ' meng^elanit, iets weggooien,

wegens zijne kleinheid of nietig-

heid, zooals bv. een paar rijstkorrels, die

bij het meten op den grond vallen.

^ ^^!^\-5 kelawa, koet., spin (vgl. ka-

wa-2).— [T.].

) #) j\^ I- kelawar, z. k^l^lawar.

II. — verb. ned. — klaver in 't kaartspel.

"ÜjKd kelahi (skr. kalahï, T.), gevecht,

twist, strijd, ruzie, krakeel; berke-

lahi, vechten, twisten, strijden, krakeelen,

plukharen,

/ C^\-5 kelajoe, boom, welks wortels

tegen de spruw gebruikt worden;

k. hitam, de zwarte k., welks wortels ge-

bruikt worden, om de spieren te verzachten.

^/ C^\3 kilajoe, batav. (moet blijkens

k i soend. zijn; Hasskarl in zijn

«over 't nut der planten": Vitenia sp., T.);

pöhon kilajoe, een vruchtdragende boom;

de vruchten zelden gegeten.— [H.].
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l a-> jK^ kelajak, verb. van ^si-.

c y
1/ ^CCC^ JC^O^

<^_^^aJü , Aowd; j^'^) L-.JlCJ h rfe groo/e hond
* • c^c^ J c^ CS

(sterrebeeld) ; •iuoï ) L-Jjü ) , de kleine

hond, en ^jJUSJL-^iCJt, de eerste hond,

beiden benamingen voor het sterrebeeld

»de kleine hond."

^ L-^^aJü kolbi (misschien in plaats van

koldi *i ar. t^jJii- (appel) van *t

paradijs, T.), batav., odamsappeL — [B.].

\^^^y^s^JO keleboet, gereedschap, om er hoofd-

bedekkingen op te zetten; k. kasoet,

leest voor laarzen of schoenen.

{^^^^Jo keleboek, z. onder ara.

^ ^JO keleböê, batav. (jav. of bal, T.),

praoe kelebcè, de schuit krijgt water

in. — [H.]; in water omslaan. — [B.].

-K^ i.,/ga éjs/O kalbö&soeng (z. kelongsong,

T.), bekleedsel dat tot over den

rand hangt; dekblad van de turksche tarwe.—
[M.].

^j*^^sJo I. kelat, schoot (z. daman, T.);

angin k^ntjang k., z. onder angin.

IL, wrang, samentrekkend; van de oogeii

niet goed geopend, zooals van een* slaperige

of pas ontwaakte, slaperig.

III. of selat, batav., straat, zeeëngte.— [B.].

{^ysJOf berkelit, zich door eene schielijke

beweging achter iets verbergen ^ bv.

achter een' boom, om een' steek te ontwij-

J

ken (ook batav., 't bal. m^-k^lid, T.);

meng^elitken , door eene schielijke beweging

verbergen y zooals bv. een zakdoek onder

den arm; kelit-S, elkander rondom iets,

bv. eene tafel, naloopen en ontwijken.

^i^^^^Jo kelet, batav. (jav. of bal, T.),

vervellen. — [B.].

*jiJO kelettar (vgl. k^ttar, T.), schudden

enz.; sidderen.

(
v^CCJ^jBiengkletis, batav., halfgaar, van

derljst(vgl.jav. kl^tis, T.).— [H.].

mjijO keletang (vgl. k^l^ntang, T.), uit-

roepende nabootsing van een klinkend

geluid, met veelheid, minder helder dan

k^l^ting, zooals bv. dat van eenige zware

stukken geld (rijksdaalders, kroonen enz.),

die op een' steen vallen; zoodanig geluid

(z. tang, l^tang, lantang en k^l^ntang).

mj<)o keletoeng (vgl.'k^l^ntoei^. T.),

uitroepende nabootsing van een galmend

geluid, met veelheid, minder gerekt dan

k^l^noeng, zooals bv. dat van verscheiden

tawak-2's te gelijk; zoodanig geluid (z.

toeng en l^toeng).

iuiJo keletlug (vgl. k^l^nting, T.), uit-

roepende nabootsing van een klinkend

geluid, met veelheid, helderder dan k^l^-

tang, zooals bv. dat van eenige kleine

stukken geld (guldens en kleiner), die op

een' steenen vloer vallen; zoodanig geluid

(z. ting, loting en lenting).
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t,_Q xA^ keletak of kelettak, uitroepende

nabootsing van een geluid, helder-

der dan k^l^toek, zooals bv. dat van een*

steenen vloer, waarop men herhaaldelijk

met een hamertje klopt; zoodanig geluid

(z. tat^, ketak en l^tak).

i, ^p^aA^ keletoek, keletok en kelettoek,

enz., uitroepende nabootsing van

een geluid, doffer dan k^l^tak, zooals bv.

dat van eene tafel, waarop men herhaaldelijk

met de knokkels slaat, of voor een romme-

lend geluid, zooals van eene muskaatnoot,

waarvan de kern los in de schil zit; zoodanig

geluid (z. toek, k^toek en l^toek).

LfysjjJó keletik, spartelen, zooals bv. de

afgehouwen staart eener hagedis.

!> c 5>

>% yLAD > de kaken wal dik en de wangen

wat vleezig hebbend; mal. verb,, als

nom. pr., zijn: koelsoem en k^l^soem.

L^^JSfeA^D keledjep, z. onder k^djdjap.

Ouo kaldoe (port. caldo, T.), vleeschnat.

(jjo keled, z. onder k^l^kin.

^ i \* jc\}^ keledoet, batav. (vgl. k^doet,

T.), zenuwachtig trekken.— [B.].

acXaD kelfddir (vuig.), van de oogen uit

de holte treden; van de huig zich

uitrekken,

/CcX^ kaldai (uit 1 Tamil, T.), ezel.

Jo I. kclar en^ (kellar), kerf, voor in

iets; menggelar, kerven, zooals bv. visch,

vleesch en dergelijke, ook dingen, die men

wil breken.

II., batav. (verb. ned.), klaar; gereed.

/ fJ4sJ5 9 mengelas, rauw vleesch of vet

in stukken eventjes in eene heete pan

schroeien, om daarna verder toebereid te

worden.

/ jiéJO kelis, van één of meer van een

aantal voorwerpen, die dezelfde rich-

ting moeten hebben en als een geheel worden

beschouwd, zooals bv. een bos pennen, met

de punt op zijde uitstekend; meng^elisken

kaki, de punt van den voel op zijde schuiven,

^ J44JO (bal, T.), majin keles, batav.,

een spel waarbij men op den grond

4 plaatsen, satoe doewa, tïga en pora

of lari aanwijst. Men schrijft de getallen

uit. De eene speler zet iets bv. een duit

op de 4 en 3 enz. (passang di pora, p.

d. tïga), de ander neemt nu (raoep) een

handvol duiten of steentjes en telt uit.

Heeft hij bv. 12, 16 of 20 d. i. kapora

of kulari in de hand, dan heeft hij in het

eerste geval gewonnen, inz. 15, 17 of 21

enz. zijn kasatoe, 14, 18, 22 kadoewa

en IB enz. katïga. — [H.].

/ }èèjó keloes, afgestroopt (van de huid

beroofd).
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/ j^^JÓ kelessa, naam van een' zoetwater-

visch.

^ i*ié.^^Mj>^Jo kalisascèwan, batav. (bal. ka-

lisaswan),: angkoet-2,—
[T.].

wAWiu^ koelsoem en kelesoem, verb. van

iJo kelang, naam van een rijkje op het

mal. schiereiland, nabij S^langoer.

-X- iJo kelcng, batav. (bal., T.), groeve in

handen en voeten (het teeken eener

moeielijke bevalling). — [B.].

mJo I' kfloeng, boogvormige buiging van

een lang voorwerp, bv. een' rolting,

waarbij de twee armen evenwijdig naast

elkander loopen; men^eloen^, met *n dier-

gelijke buiging omgeven, zooalsbv. den hals

met de boogvormige buiging van een' doek.

II., naam van een* stam der ra'ijats,

onder Riouw, die de vorst op tochten als

roeiers gebruikt; soort lang schild, veelal

bij de Lanoen in gebruik; soort smal en

lang schild, overal even breed en verheven,

als een borstharnas.

III., batav., hol, uitgehold, bv. als een

waschkom (vgl. tj^ngk^roug, T.); piring

keloen^, een diep bord in dien vorm; van

een kerkraam.— [H.]; men^keloen^, diep,

hol; ingevallen; concaaf.— [B.],

mJO keling— skr. kalingga —, naam van

een' volkstam op de kust vanKoroman-

del; tot dien volkstam behoorend; tot dien

volkstam behoorende; kelingalees («J/ yü

Hindoslan; in 't oud-jav. is keling echter

een andere naam van Koripan, zoodat de

afleiding van kalingga zeer te betwijfelen

is, T.). — * b§si k., koet., blik (vgl. ka-

leng). -[T.].

•)( ^jÓ6 kelengnyer, batav. (uit 't jav., T.),

bezwijmen; flauw vallen, — [B.].

^ (Msjkjo kelangfsa (pagrer lapi-S) , batav.

(bal. k^langsah, T.), beschot

van gevlochten bladeren, — [B.].

¥c /mjiuo kelingsa, koet. (jav. lingsa),

een neet, — [T.].

^Mi^JiuO keloiigsor en kelonsor, g'elong^sor

en g'elonsor, of longsor en lousor.

^ ^MtJlüO keling'sir, batav., gezwollen tes-

ticuli (omzetting van 't jav.

riugsilan, T.).— [B.].

.A^oi.JD kelongsong (gelongsoiig, kelon-

song en gelonsong), omhulsel,

zooals bv. dat om de turksche tarwe. —
* bakalongsong, men., kringsgewijze groeien

van 't haar bv. (T,).

c

ciUK
I. kelangkang, z. kangkang.

MAL.-NEDERL. WOORDENBOEK. PEEL II.

IL, z. kilangkan.

^ iSJi,AD kelengkang, koet., een kleine

antjak.— [T.].

^ ji^OiLA^ klongkang, batav. (jav. of bal,

T.), de b o tor nog onvolwas-
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sen, — [H.]; peulvrucht, waarvan de wiUe

geneeskracht hebben. — [B.].

i>^jlLo kelon^kQtig, de nog zachte, krake-

heenachlige en eetbare dop van de

kokosnoot met den bast. — *batav.: eene

uitgeholde klappemoot. — [B.]; klong^kö-

n^ati, een kokosnoot, door een eekhoorn

Mitgehoold (bal pongpongan, T.). — [II.].

mS^Jf^/6 l^?ïft^kiïi^? ^^«^ •'?«^'"^ reiger, niet

lange sneb.

i>s.JtJ^ kelengkeng*, pink, kleine vinger,

¥: .^^JL/O klaiigkan, 1aTig:kaii of klan^-

kang', batav., pag^r langkan,

een hekwerk, een heining met ruimte

tusscben de staken gelaten, van ijzer. —
[H.].

L-JiJ^ kakap, z. onder L-^'j.

L QJ^ kelip of g:elip, onivillekeiirig de oogen

sluiten en weder openen; knipoogen;

k, mata, hetzelfde.

(,.,^^5 koelloep en koêloep, verb. van

'iJóJi.

w

i*^y,Ji)o 9 keleppit-keleppai, z. onder k^l^p-

pai.

"ih \,^^ysj^d)o kalapesat, z. salap^sat.

CwJi--tt-^ I. kelepak, uitroepende nabootsing

van een klappend geluid, * met

veelheid, zooals bv, dat van eenige boeken,

die op hunne breede zijde vallen; zoodanig

geluid (z. pak, l^pak, k^l^ppak, dj^l^p-

pak en g^l^bab).

#11. (vgl. kaplak, T.), z. k^pak.

/ ^dJo kfleppai, slap nederhangen, zooals

bv. een stuk linnen op een touw,

het hoofd en de armen van een' doode;

keleppit-keleppai, omgebogen zijn en slap

nederhangen, zooals bv. de ooren van e.en'

windhond.

k^,^^SUO kelak, van den toek. tijd te eeniger

tijd, eens; aanstonds., zoo met een (het

kan soms eenvoudig door ons fut. vertaald

worden); apabila kïtci ka j a k., tvanneer

wij eens rijk zullen zijn: djaloh k. bóédak

ïtoe, zoo met een valt dat kind ; d^ngngan

dilóêloesk^n k. h^ndaknja oleb, onder

nadere goedkeuring xan; tijadakah mang-

an toe k k.? zal men niet slaperig worden?

kelak-^, wat het toekomstige betreft, en

daardoor meer onzekerheid aanwijzend,

mogelijk te eeniger tijd enz.

^L-JL^^ keiekin, balav. (bal. k^l^gin,

T.), een haan onder zijn vleugels

wrijven om hem strijdlustig te maken; mijn

soend. goeroe spreekt k^l^din uit.— [H.].

i aA^ , keloJ|^-kelek , op verschillende wijze

uitvluchten zoeken,

LLSsJÓ kelek, eene buiging met het boven-

lijf maken, zooals bv, om iets te
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ontwijken; menjelek, ontwijken door eene

buiging met het bovenlijf.

LHjVl-tó kelakatoe, vliegende witte mier,

^y^k) kolkol, z. kokol IL

Z. Ji^i.

kalkoen — vcrl). ned. — haJhoen,

^•*jC>sJ6 kelakïjan, te dier tijd, toen; voorts
,

vervolgens, wijders,

S 0\^\Jo kelelawar en kflawar, naam voor

alle soorten van kleine vleder-

muizen.

vA5 kelani, zwart; donker, duister [miniGr

dan g^Iap] ; duisternis; donkere maan; lijd

van 3^ tot V kwartier, voor de vischvangst

met netten (djaring); menyelam, visch bij

donkere maan vangen; k. kaboet, stikdon-

ker; k. badj? (vgl. ^U^^, T.), van de lucht

donker, als geblauwd staal; pengelaman,

verdonkering , verduistering,

s^}o keloeni, van buis- of schuifvorniige

^ lichamen, zooals bv. de schuif van een

nachtbroek, de mond, de anus en dergelijke

met de randen van de opening naar binnen

schieten,

>^Jó plur. van lli?. ^

^)o kelim, genaaide smalle zoom; ineiige-

^ lim, zoomen met een' smallen zoom; k,

bcêlat, gerolde of kriel-zoom; k. pëpeh,

platte smalle zoom; k.tindeh kaseh, soort

van engelsche zoom; k. t^roes, open zoom.

\^^^JÓ plur. van ili?.

^ \Uf^ kalaniari, veelal kemaren, batav.,

gisteren, — fR ]

.

^ \\^jÓ kalamaren (van k^lam en hari,

vgl. onder petang, T.) en meer

gebr. kemaren , eergisteren , dag van eergis-

teren; k. dahöêloe, vooreergisteren, dag van

vooreergisteren.

^ (CW«^ kalimaja, batav. (bal. k alim a-

njah, T.), glimworm, — [B.] ;

als een duizendpoot en een groen licht

afgevende; ook kalimanja. — [T.]; z.

kalamajar.

^jy<^JO kalamajar (men. kalimair, T.),

naam van een onschadelijk, phos-

phorescérend duizendpoolachtig dier (bat.

haroemaèr, vgl. kalimaja, T.).

cOUf^D I. kelemajoeh, naam van een'

boom en eene plant; kajoe k., de

boom, welks bast in de geneeskunde ge-

bruikt wordt; k. t^lor: tQroeng k^mau.

IL, soort koudvuur,

f^\,^)ó kalimanja, z. onder kalimaja.

^_^^^^a5 kelaraboe, bedgordijn; k. rcèsa,

soort tentvormige gordijn, uit eene

selendang gemaakt, voor kleine kinderen

(z. bótjoV); angin k., z. angin.

34*
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^

^—\/^^^.J6 kalimbadja, w. sum.,: een regen-

^ boog (vgl. onder k ^ 1 am , T.) .

—

[N.] .

iAvA-^wAD kelembahang (vgl koem b a-

ha ng, T.), naam eener soort van

arum, bekend om hare jeuking verwekkende

eigenschappen. *

„,|,.J5 helambar, naam van een' zout-

water-visch.

Y^JO kelamblr (vgl. k aram bil, T.),

min gebr. naam van de kokospalm

(z. njijoer).

mj^^)o kelemboeng, z. onder k^m-

boeng. — ^kelembö^n^an, batav.

(bal. k^k^mböêngan), de blaas (vgl. k^m-

póêngan).— [T.].

"^ mj^^^^^/O , koewé kelombèng*, batav.,

soort gebak. — [H.].

L JLkj^^JÓ I. kelembak (perz. cS^ili : zeker

geurig hout? T.), naam van een'

boom, gewoonlijk genaamd rhal)arber-hout;

rhabarber (med.); k. böênga, eene soort

met geel hout.

IL, groote vlinder,

/ C ^-|wO kalamböêwai , men., zekere zee-

schelp, *t water waarvan tegen

oogziekte (vgl. kalambai II. en makass.

tjamboewe). — [T.]

•X- A\,^^JO kalambah, w. sum., beneden, —
vgl. lembah. — [N.].

/-A-^üo I. kelembai of sang kelembai,

naam van een hooger vrouwelijk

wezen, de uitvindster van allerhande kunsten

en gereedschappen, z. onder simpoel; —
*men.: si-koelambai, naam van een geest,

gezegd de oorzaak te zijn van een op

verschillende plaatsen te gelijker tijd plaats

hebbenden brand; vgl. bat. dj a sulembe,

en z. onder djalin. — [T.].

II. (vgl. kalamboewai, T.), naam eener

soort van zoutwater-schelp.

^i^t^^Jo en i^i , woord, gezegde, uitdrukking;

formule, deel der rede. In 't mal. ook

tooverwoord, worderbare toespraak; ^J^
H J1^1, de twee deelen der geloofsbelijdenis,

namelijk: ^xJJ) ï] jü|il (er is geen godheid

buiten God) en <xllt J^. j..*.»^, (Moefeam-

mad is de gezant Gods); mal. verb.:

kalïmah.

/•i)cX^fMO kalamdan, z. ^IjmJJ.

^(T^-*^ kelampes, batav. (te Banjoe-

wangi 't jav. lampas, T.),

eene venkelsoort. — [B.].

I. kelempin^, van de borsten

slap nederhangen.

*II., kelempïng^aii, batav., kleine glazen

blaasbellen (ook bal., T.).— [B.].

keloempin^, batav. (bal. k^-

loping, T.), drooge omhulsels

der klapperbloem. — [B.]; keloepin?,;

mantjoeng; keloepin? kalapa, de schil

waar men de tali api van maakt. — [H.].
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mjL^,JO kelompang, naam van een' boom—
sterculia foetida — met fraai en

sterk hout en vruchten, die hol zijn; van daar

alles waarvan de inhoud er uil is , zooals bv.

een trommel, waarvan de koek er uit is;

ledige dop, bv. van een ei, van eene vrucht.

^ iiL^A> kelompiiig, koel., met kalk enz.

toebereid en opgerold betelblad.

['!•]•

C Q.JL4.J5 kelompok, hoop van levende

wezens, die bij elkander zitten

(jav. kloempoek, T.).

^ É vO^t-iA^ kelenipïjau, soek.,: ongka.

\\i-4*A^ kelamkari (\^^U^, T.), soort

geweven sloffe,

yO ^^^^JÓ kelemoêmoer, schilfers op het

hoofd.

\j;^XJLo kelentit, kittelaar (vleezig deel

in het schaamdeel der vrouwen);

k. njamoek, naam eener kruipende plant,

met kleine eetbare vruchten; k. kering,

naam eener soort van gras, dat de vrouwen

gebruiken, wier schaandeelen nat zijn.

>laJLJo keleiitang (vgl. k^l^tang), het ma-

ken van een klinkend geluid, met

veelheid, minder helder dan k^l^nting,

zooals bv. dat van eenige stukken zwaar geld

(rijksdaalders, kroonen enz.), die op een'

steen vallen (z. tang, l^tang en lantang).

O

kelentoeng: (vgl. k^l^toeng), het

maken van een galmend geluid, met

veelheid, zooals bv. dat van eenige gambangs,

kleine klokken, of holle bamboezen, waarop

men met iets hards slaat (z.toeng,k^toeng,

k^ntoeng, l^toeng en l^ntoeng).

iXJLA6 kelentiiig' (vgl. k^l^ting, T.), het

maken van een klinkend geluid^ met

veelheid, helderder dan k^l^ntang, zooals

bv. dat van eenige stukken klinkgeld (guldens

en kleiner), die op een' steenen vloer vallen

(z. tiug, loting en lenting),

mji}jó kelontang^, soort vogelverschrikker,

die een geluid maakt.

^ mjiXJó kelontong, batav., mar^/ptumer.—
,

^
[B.].

iuiXJo i' kelinting — oorspr. chin. —
Chineesche tempel, pagode (balav.

k^l^ntèng evenals in 't jav., T.).

II., kelintfngan, z. k^rinting IL

iXjsJo I. kelentanjf, naam van een' boom,

van welks bloemen eene welriekende

olie gemaakt wordt.

II., batav. uit 't jav. (klèhtang), de

langwerpige fluitachtige vrucht van de

këlor, die als smakelijke groente uitgezogen

wordt. — [T.j.

.*JkXj6 kelantan, naam van een staat

op 't schiereiland van Malaka.

^ iXJUo» kelfiitïngan , z. onder k§ron-

tjong.
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boeW a h k., /dier (vgL jav. klaii-

üj^r, T.).

•H- ,^iJsJo kelliitji, batav., konijn. — [B.];

^^ ook haas (T.). — verb. vau ned.

konijntje?

^XkJo licliiitjir (en g'eliiitJir,olkeliiislr

cn g'eliiisir), uitglijden; slibberen.

XjS kelaiitjeiig:, batav. uil H jav.,

zekere kleliie bijsoort op een

vlieg gelijkende; de lionig legen keehiekte

aangewend. — [T.].

\)cXaA5 keleiidaia, op inl. vaartuigen

strop, waarmede de ra legen den

niasl gehouden wordl (rak); k. djanlan,

rak met een end rakketali, die aan

bei einde van bel val gebonden w^ordt; k.

per^mpöëwan, rak^ waaraan hel einde

van hel val tot rakketali dient,

/.jLXa*a5 keliartaii, draad voor alle soorten

van naaldwerk, zoodra bij gebruikt

wordt'; touiv of dergelijke, dat een rad, bv.

een spinnewiel in beweging brengt; djaroem

dan kelindan, naald en draad; berke-

liiidaii, aan iets gehecht zijn, zooals bv.

ecne moeder aan baar kind.

^/Jó kelinsjr, z, k^lintjir.

aJo, iiieiigalislr, w. sum., op den

grond staan of komen der voelen

(bij scbernien of dansen) denk. de houding

in die bewegingen, betzij het draaien der

voelen of zwenken met bet lichaam.— [N.].

i-^K/ó kelonsong', z. kelongsong,

mJ^JO kelenoeiig, uilroepende nabootsing

van een galmend geluid, met veelheid,

meer gerekt dan k^l^loeng, zooals bv. dat

van verscheiden groole klokken te gelijk

(bal. kl^nang-kl^ning, T.); zoodanig ge-

luid (z. noeng, k^noeng en l^noeng).

fJO kelöè, stom, sprakeloos,

-K- )) 4^ kaliwara, batav., door droefheid

overstelpt, tot ziekwordens toe;

melancholisch (zeker bal. lijklied w^aarin

kalewara of lijk voorkomt, T.). — [B.].

L J ^j^ kclöèbi, boom van hel geslacht

der salak, die in vochtige gronden

groeit (z. onder asam I).

^>JO kelffibir, z. k^dabir.

'f--^
j^ , meiigelöËboeng, geheel toedekken

met eene sloffe; het verstand ver-

duisteren, benevelen (z. k^rcêboeng en

s^lêéboeng).

- ^j^ , böènoet kalödja, z. onder böénoet.

Cr
^ i^^^^ É.io 9 niensklèdjötan, batav., stuip-

achtig zijn, leden vertrekken,

zooals bv. een geëxecuteerde doet (bal.

ngledjat, T.).-[H.]^.
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L-iiSSk AJo , kfloet)®pan (vaa koe tj oep ?)

,

koel., m(f jonge piuangnoot. —
[T.].

. i <3 ^^ '
panah kelodan, verschietende ster,

c
** J i ^io kelöèroet, rfc /ï;ï (ziekte). —

z. Icêroet.

C J \ 4^ kelorak) naam eener winde,

welker bladeren als moeskruid

gegeten worden.

i^jS ) %}o koelawarya ol kelCèwarg^a (skr.

k oei awar ga, T.), gezamelijlie

verwanten; maagschap; familie; ook é^i

(vgl. koelawangsa, T.).

C ^JÓ kelcéwang, zekere ^roo/e vledermuis,

^ de zoogenaanuh; vliegende vos (jav. ka-

long, T.); sikoek., z. onderböêngaen sïkoe-

/ uskD ^j6 koelawangsa en kel€êwang:$a,

skr.: k^locwarga.

kelöèpoer, spartelen, zooals bv. ecne
y.iJé

geslagte kip.

^(j^y

iJ^^ en gelftims, mengelupas, af-

vellen; a[schilferen; vervellen (vgl.

köêpas, 1\).

S %A5 > kelöpas, koet., vlies in de

bamboe. — [T.].

^i3 4.Jj kelöppjng, z. k^löêmping.

(^ a-3 ^io kelopak, van iels, dat op iels

anders vastzit, docb dal andere

kan verlaten, zooals bv. een bloemblad op

het andere, wanneer de bloem nog een knop

is, of cene zool op een* schoen, dat andere

losgelaten hebbend; daarvan losgegaan; voor

die hoedanigheden; wal dat andere heeft

losgelaten; k. bcênga, bloemblad; bloemkelk;

k. s^rödja, kelk van de lotusbloem; wegens

eene overeenkomst daarmede soort van kleine

kom van metaal, met ronden, hollen en

hoogen voel en stijlen, uilgetanden rand,

dienende voorn., om er iets in een kopje

of glas mede te presenleeren; lilin k., dikke

waskaars, voor feesten, welker oppervlakte

met wassen bloembladeren versierd is.

LjikJO kelöéwak [zelden] : kepajang (jav.,

^ L_A3 ^JS kelökop, koel., oog-lid.— [ï.].

y*P 4J0 kalöèkeii, z. kalau.

)
^Jó , mengelola, doen, verrichten, uit-

voeren, behandelen; tijada terkelola,

het is niet te doen,

] 4J0 kelöèloe, overlegd; overleg; kan niet

wel zonder het ontkenningswoord

tidak gebruikt worden (tidak berkelöcloe).

i*\y^j %Jo kelObloet, zeker insect dat honig

in een soort van zak verzamelt,

i^2>0 y^ kelólot (vgl. k^laloet, T.), on-

verstaanbare geluiden voortbrengen,

zooals bv. de toiïg van een' stervende.

^. k^] ^Jo kel*loes, jav., soort van

vaartuig. — [ï.].

fj6 , seklöênilt, balav,, een beetje ~~

[II.].

-X- o^^^-
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i^ uS kelSna, uaam eener wilde soort

van cêbi, mei eetbare doch draderige

groote platte knollen.

^j;^^ aA5 kelönct, zier; stofje.

<SLA5 kfloh of loh, zuchfen; stenen; nieog'e-

loh pandjang^, lang eu diep zuchten;

k^Ioh-kesali , z. k^ssah.

^A)o (jav. k^Ioeh, T), kaloèlian of

kalc^wan (soend), een touw door het

neusscheidsel van buffels. — [B.].

L.Ji-J> ^^ kelöjak, z. köjak.

AJÓ > luengeleh , zijwaarts kijken , door

eventjes het hoofd te draaien; zijwaarts

aankijken (z. töleh).

AJ5 of ïili', pers., hoed; mijter; kap; tiara.

la 't mal. ook nog: helm, waarmede

kinderen of dieren soms ter wereld komen.

/ -.A^ keli, naam van een' zoulwater-visch.

, algemeen; geheel; gansch.

/.j 0\j<jS kflijawan, rondloopen, passagieren.

\^^\Aj^j<JO kelibat, flauwe schijn van iets,

dat schielijk aan ons oog voorbij

snelt (jav. klebat, T.); dubbele pagaai , met

een blad aan ieder einde, waarmede beurte-

lings geschept wordt; van de omstandigheid

dat ieder blad slechts voor een' korten tijd

zichtbaar is; onduidelijk indruk op het gezicht

van iets, dat men maar even gezien heeft,

onduidelijk hield; men^elibat, roeien met

eene dubbele pagaai. — * men^klèbatan
,

batav., zich vertoonen, wezenlijk of schijn-

baar. — [H.].

\j>na/^J5 kelëbet, eene in zich terugkee-

rende bocht vormen, zooals bv. soms

het einde eener vlag, die niet al te sterk

uitwaait; meii^elêbetken, den afhangenden

rand ondersteken, bv. van een tafelkleed.

I. kelïban^, zich door elkander en

naar verschillende richtingen bewegen
,

zooals bv. een zwerm insecten om eene

lamp.

II. (vgl. k^rïbang, T.), naaift eener sma-

kelijke aardvrucht van het geslacht der öêbi.

"^c ,^yjsKjO kelëbon, koet.,: s^lïmoet; me-

ngelêbonkan: iets om zich er mede

te dekken bezigen. — [T.].

\^2^y^J<JO keliti, roeipen; dol.

nier.A_>J^,

iw tu ^

<K,.jUO 9 gezamenlijkheid; geheel totaliteit.

y

,.\1kkjS , dual. van het voorgaande.

)f L-JLXaJ^, di klètèk, batav. (bal., T.),

geboeid worden, van een misda-

diger. -[H.].

cSt,JC>^J5 kelitah, zich mooi voordoen, hetzij

in gedrag of woorden, meer dan

•naar dagelijksche gewoonte.
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^ L-JLSiXA^J5 , ta-kelïdjik, koet., vervaard

van iets verschrikkelijks.—

[T.].

^ i^sjjo , bo&wah klïtji, batav., hier knik-

^^ kert men ook wel mêe. — [H].

\ iX^JÓ kelëdar, zich voorbereiden tot een

aankomend gevaar, bv. tot een*

aanval van den vijand; rondsnuffelen.

C. cXaJ5 kelëdaiijf, naam van een* boom,

^ die eetbare vruchten draagt en goed

timmerhout levert, voorn, voor doodkisten

van Chineezen.

C^cXa-Aj kelëdek, naam eener eetbare

aardvrucht.

^^jsjo kellroe (jav., T.), verkeerd, in de

war, door elkander; men^elircèken

^

in de war brengen,

/ hèè>j<Jo kelêsa, eene nalatige of onwel-

voegelijke houding aannemen,

/ y

^Af^Ajó , ^^j^^ en luijdi'
, pers., kerk,

sijnagoog; kastje van een' afgod.

¥:
(
j^Jo (bal. keles, los, losgeraakt, T.),

men^elès, batav., zijn w^oord niet

gestand doen, een kontrakt verbreken, bv.

van een man die beloofd heeft met zijn

compagnon door te spelen of te handelen, en

bij het eerste verlies zich terug trekt.— [H.].

C.JUjgk,>^wO kelêsep, buitenzoom van den

pïsang-stam of van een ananas-

blad.

J'

kelipit, omgebogen hoek; vouw,

zooals bv. in een boek, eene kaart

en dergelijke; vouw langs den kant van

iets; eenigszins breede zoom, die daardoor

ontstaat.

iuJ5 kelipar, beter g^elïpar, van het

scherp van een snijdend wapen, waar-

mede men een' houw doet van de richting

van den houw naar buiten afwijken.

(^_ JlilxJ6 kelepak, slap nederhangen en

zich heen en weder bewegen, zooals

bv. de ooren van een' olifant, de scêbang

der Indische vrouwen en dergelijke.

^J>saJ5 iiélikiT , ringvormig lichaam, waar-

door iets gestoken wordt, om er

daarna aan te trekken of te dragen , zooals

bv. de ring van een schuiflade, het oog aan

een touw, waardoor de draagstok gestoken

wordt, en dergelijke (vgl. bat. harihir,

T.); passant; kransstrop (mar.); k. dajoeng,

losse roeistrop (mar.).

QJj\j<JÓ kelêkok, naam van een vogel.

Si^J<J>s^^JO kalïkandji, ook kala-

kandji, w. sum., een

grassoort welks zaad scherp gepunt is en

in de kleeren zich vast zet. — [N.].

<K..Sk^<}Ó kalikih, mm,, de papaja,— [J],

j\/Jo kalila, z. x±sXi .

^^^^y^X^JO kelëloet, z. k^laloet.

-X-

C5-



^ 658 jur

jfLA^fJÓ kflilingf, amtrek, rondom, in de

rondte.

y y

i<Jkjóo y naam van een* der twee vossen,

die in de beroemde geschiedenis van

Bidpai, getiteld jLLj^ ^iJ^, de hoofdrol

spelen. Mal. verb.: kalilah damïnah en

kalïla damïna, of galilah daminah en

galïlg damïna.

fK,.^K}S kalïmah, z. onder l^ .

-)f,»wyO kalijan, men., gijlieden. ~ [ï.].

•^ ^A^ kelijau, koet., soort van houten

schild om zich in de sampan tegen

zon of regen Ie beschuiten.— [T.].

\ yyy kclëwar — verb. ned. — kluiver

(z. tjcêtjoer en djib).

AmA5 kelewang, soort zijgeweer, dat naar

e-
i>^

*(Sj^

boven breeder toeloopt.

)o kelèwal, koet., vin. [ï.].

c/

ó , pers., gebrekkig, onvolledig, verminkt;

^ verminderd.

j^ , possessief pron. suffix. 2. plur. masc. ,

uwe, in den gen. en ace.

/ /

V..^^ , sooals,

\w4.5 5 possessief pron. zuffix. 2. dual. masc.

en fem., uw beider, in den gen. en ace.

(^ \Lt^ keiuaroek (vgl paroeV, T.) of

kemarok, dikwijls naar eten re/-

j>j

langen; veel eetlust hebben [zooals bv.

iemand, die pas van een ziekte hersteld

is]. H batav. (jav. of bal, T.), inhalig,

nooit genoeg hebben, — [B.J.

^ \\..^ kemaren, z. bij k^l^maren.

V^iO kemarau, van het weder, ge-

durende eenigen tijd, of van het

jaargetijde droog, niet regenachtig; voortdu-

rend droog weder; drooge jaargetijde; van

een vaartuig lens scheppen, ajer k., het

water in het ruim.

C\w^fO koemanjfi, z. onder s^lSseh. —
^

)t kemangi , baiav., eene geurige plant,

waarvan de bladeren gegeten worden. —
[B.] ; ocynmni monachorum v. d. familie der

labiatae volgens Rigg, Soenda Dictionary

bl. 468 (T.).

y y

ju^' ongeschondenheid, gaafheid, vol-

ui ^ > ^ ^

maaktheid ; ^^S^) Jl^ , eign. van

mannen.

)V..4^ koemala (en g^oemala), kostbaarheid;

kleinood; denkbeeldig edelgesteente, dat

sommige dieren, voorn, slangen en duizend-

pooten, verondersteld worden in den kop

te hebben of in den mond te dragen, in

welk laatste geval zij hem soms naast zich

neder leggen. Zoodanige steen verspreidt

in het donkei* een' helderen glans. — ^ eene

^denkbeeldige looverkracht, die men aan som-

mige steenen en ook aan andere voorwerpen
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loeschrijft, men heeft ook koemala padi>

d. i. eene padisoort, die altijd een goede

oogst moet geven; die een koemïila bij

zich heeft is altijd koel en frisch. — [N.].

diJJjKj^ , volmaakiheid.

i/o\w-40 keniamang;, batav. (bal. koemang-

mang), zeker spook,— [T.].

/.4 êX^ kemawan, z. onder awan.

^*pV-4D koemajan of koemèjan (Noord),

men., = k^m^njan (T).

(^
A.^ kamba (vuig.), van achteren voor-

uitstooten; beslapen.

K^^^y^j^ kamboe, z. kamboh.

\^^^^^y^j^ kambi, in de bouwk., vaam van

deuren, vensters en dergelijke, raam-

werk (z. p^midang).

O^-i^ koemba, z. e^<«^ (choemba).

\Us,4^ koembara (en kenibara), omzwer-

ven; ronddolen (z. k^lanqi).

p konibala, z gombal a.

La«4^ kombali, wederkeeren, terugkeeren,

wederkomen, wederom, terug, —
^t kembali, koet., ook verscheiden van een

vorst. — [ï.].

-5f i£&\,>y|0 koembahan? (vgl. k^l^mba-

hang, T.), w. suni., een

boomsoort. — [N.]; caladiumsoort, den

varkens tot voedsel gegeven; mal. van pal.

k^mbahang, bat. oembahang (ï.).

J'

^^;>^>\js»^ kfmbSjat, naam eener stad in

het Gouvernement Madras; naam

eener stoffe, die van daar komt.

)(. (j;xsjk-4D kamboet, w. sum., een soort

van mand, — [N.]; van pandan-

bladen en voor padi; vgl. bat. homboe t (T.).

^ i^^A-|0 kembat, soek., zich huigen,

zooals bv. eene lange lat, die

men in 't midden oplicht.

^^ kembar, gelijk aan iets anders en

met dat andere zijnde; wat aan iets

anders gelijk is enz.; als het ware tweelings-

voorwerp; anak k., tweeling; tweelingen;

s^napang k., z. s^napang; kembarnja

tijada semponia, hun gelijk enz. zijn is

niet volkomen; mana kembarnja? waar is

het tweelingS'Voorwerp er van?; meng^em-

bari, zich als tweeling-voorwerp toevoegen

aan iemand; zich dicht bij iemand voegen,

om hem bij te staan of des noods te

vervangen; met zijn persoon iemand verdub-

belen; zich gelijk stellen aan een* ander;

zich tegenpartij stellen van een' ander;

iemand staan,

j^ koembar, hoofdrib (p^l^ppah) van

de rambija-palm, dienende ter op-

boording van kleine bootjes.

„^ kembera, opstuiven, opvliegen [zooals

bv. vuur, waarin gepeuterd wordt].

^ kemberiiig:, naam van eene rivier

en een landschap in de bovenlanilen
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van Palembang, welks bewoners den

naam hebben van zich in tijgers Ie kunnen

vervormen.

/ JM^^ kamboes, uitspraak van ;^^xü*.

/ KMvx4^ koembas, een van iiieiig:oembas
,

wel eens optredende passive vorm.

j^LA^j^ kamban^, zich uitspreiden, zooals

bv. een roofvogel, die in de lucht

kringen trekt; van de zon of maan opkomen;

van iets, dat aan den grond zit vlot raken. —
^batav. (jav., T.), bovendrijven. — [H.].

«.A^^ kambing, geit; k. bïri-2, schaap;

k. kïbas, z. ^IaJ'.

ii,A-f5 I. kembang, zich openen, open gaan;

ontluiken; uitzetten; zich uitspreiden;

geopend, open; ontloken, uitgespreid (koet.:

rijzen van meel, T.); in bik. en poëzie:

bloem (evenals in 't batav. en jav., T.);

k. aj^r mawar, roos.— [B.]; mengembang

bakoeng, als de bakoeng bloem van fraaije

lokken (T.); balai k., kleine balai,

tusschen de ingangspoort en het paleis; k.

s^mangkok, naam der vrucht van de

m^rpajang, die, niet grooter dan het

voorste lid van den duim, in water geweekt

zoodatiig uitzet, dat zij een kommetje

(mang kok) uitvult; met kandij gemengd

een verkoelend drank, inz. bij borstziekten

(op Java boewah t^mpajan, T.); hcêdjan

p^ng^mbang bcèngg (regen, die deboomen,

inz. vruchtboomen, doet bloeien), een fijne

regen, die nu en dan komt; bcënga k.

s^tahoen, z. onder böënga.

fUs>46 kemboeng, van den buik opgezet

door wind; opgeblazen; bol (van één*

kant); bolle zijde; naam van een zoutwater-

visch — scomber; kelemboeng, opzwellen

door lucht, hetzij aan één* of aan alle

kanten.

fL,/sj^ koembang, hommel; kever, tor; k.

kajoe hommel, die gaten in houtwerken

vreet; k. padang, tor met vleugels als

pauwenvederen, die als sieraad op stoffen

voor kleedingstukken genaaid worden; k.

njïjoer, groole tor, die gaten in de

klapperboomen boort en daardoor vernielt;

k. tahi, drekkever; k. böêwah, tor in

sommige vruchten, zooals bv. in de mangga;

k. anak tjïna, kleine tor, met groene

vleugels en oranjekleurige borst; k. daoen,

tor, die zich gewoonlijk op bladeren ophoudt;

k. lïlin, soort geele kever; k. b^rtedoh

[hommel in de schaduw, of onder dak),

bloedzweer in of in de nabijheid van den

oksel; koembang -kambing, op verschil-

lende wijze onvoegzaam behandelen.

L_ hj<.^ kembok, soort kleine kom van

metaal, met een* breeden voet,

voor het water, waarin men, bij het eten,

de handen wascht; handbekken (vgl. ko-

bokan, T.).
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C^fJsA^lO koembek, naam van een' boom,

dragende eene soort noten, die tot

het bereiden van spijzen dienen; boêwah

k. of bcêvsrah k^ras, de vrucht van dien

boom, hebbende de tw^eede benaming van

hare hardheid, welke hoedanigheid haar

doet gebruiken voor een geliefkoosd spel

der Mal., vy^aarblj twee noten tegen elkander

gepersd worden, tot dat er eene of beiden

in stukken gaan.

yój^^ koembakara (skr. koembhakara,

T.), poUebakker.

k/w^lO kembal, van bladeren gevlochten

zakje, ter bewaring van kleinigheden,

bv. tabak, dat, wanneer het zijn' inhoud

ontvangen heeft, toegevlochten wordt (vgl.

bal., en bat. hombal, T.); soort van doosje,

in den vorm van zoodanig zakje ^ ter berging

van toovermiddelen, dat dicht gesoldeerd

en dan op den buik gedragen wordt; doosje

voor preciosa,

^
^\/s^ kamb^li (perz. ^^^i^, T), harig

kleed; boetelingskieed.

,^.x^|0 , men^amban, vastsjorren,

j^/,^|0 keniban, doek, dat de vrouwen over

den boezem dragen. — ^ kakemben,

batav. (jav., T.), in een los kleed gewik-

keld.— [B.].

Éjs,.^ kambau, naam eener soort van

schildpad, die zeer groote eieren legt.

cr<

r^ ^A«40 kembödja, naam van een rijk in

^ '

Achter-Indië; tj^mpaka k., bcêng^

k., of wel eenvoudig k^mbödjgi, z. onder

böênga.

^ \ ^4^ , kemboeröêau , koet., = tj^m-

boeröêan (oud-jav. kimboeroe,

bat. mangiboeroe). — [T.].

^ <Xa.4^ kamboh, batav. (uit 't jav. of bal.

kamboeh, T.), van eene ziekte

voeder ingestort; kamböê (B.).

iX/^^ , mengoembah, wasschen (jav., T.);

iemand den mantel uitvegen; niet zuinig

zijn met iets; opmaken, bv. zijn vermogen;

verkwisten; verdoen,

^ / MsKAA^i^ ' ^^^^ kamanja kembèsa,

batav., 't tegenovergestelde van

t. k. parkoe, het eene touw van de kama

is langer dan het andere, het onderste langer

dan het bovenste. — [H.].

K>w^«fD kembili, naam eener soort van

öêbi (aardvrucht).

^ <J>^^#^ keraat of ikematfibatav., uitspraak

van I«Xö-. — [B.].

\^^;y^s^ y menyemoet, van iels, dat zich

geopend heeft, zich weder sluiten,

zooals bv. de aars van eene kip; van iets

dat zich geopend heeft zich sluitende iets

omknellen, zooals bv. taaie modder een been,

dat er ingezakt is.

^ ^O"^^ kemit, batav. (uit 't jav., T.),

wachtvolk. — [B.]; gelang k. töê-
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van armband of beenband? (T.).

y y y ^

2) Vm^' "ö"^'.^. unil. van u^l^lo .

/ / / w 5)

>o ) ^*^>é^ » het voorgaande.

y Q> y o

/ C ) ^^.46 en t^ltJlijr, (/^ peeren.

^^Ó en l^;^, of \^\i^ en l-->1^^,

pers., zijden damast; armozijn. Eene

mal. verb. is kimka.

^..ti^cA^O > tjatjar keniadoewan, batav.,

lichaamsgebrek y van de pokken

overgebleven, bv. blindbeid, bardhoorendbeid,

enz.- [H.].

^.w>cX^|5^ kemoedijan, z. onder iëdi;

men^emoedTJanken , m opvolging

stellen y achter zetten, uitstellen, verschuiven.

c yy

^-^ ,
pers., gordel; buikband; sjerp,^ m

^ C._JL> ) ^J^ kamaratak, balav. (bal, k ra-

ta k, T.), kletteren,— [B.].

a^.^ju^'
O kamaradin, verb. van ^
^,jjr

^C ^^o koemlri, Kaap Comorin, de zuide-

lijkste hoek van bet schiereiland

Hindoslan, bij de mal. enz. bekend door

den geweldigen en ongeregelden golfslag

in hare wateren.

^^cXj> ^-^5 kanioerid®, w. sum., soort

geborduurde kains; glinsterende

schulpjes zooals op 4)assemenlwerk en ook

soms wel op sommige planten. — [iN.].

X LL5sa>iO ^4^^ kamoerieslek, w. sum.,

kraken van beenderen in bet

lichaam Avanneer zij verbrijzeld zijn.— [iN.] !

knarsen van de kiezen op elkander (T.).

/ WsK-^D keraas, gepakt in eene kleine ruimte;

weinig ruimte beslaande: gereed voor

eenige handeling, bv. om op reis te gaan,

Ie velde te trekken, amok te loopen; /?aA:A:(?w;

gereed maken,

-Yr f Ki<ès^ kemis, batav., uitspraak van

O^^^- — [B.].

\^^y^A^^ kamasta en kamastan — pers.

o ^ ^

i.S^,jj^^— S007H van kom of bekken,

i .40 kemang, naam eener soort geesten

(bat. homang, T.); naam van een'

boom, die mangga-aehtige rinsche vruchten

draagt; heeft veel van debindjai (mangife-

ra foetida, T.); Wdivn^k,, groenachtig wit,

C,, 0.^"^ kampa, naam van een' boom, met

slecht hout.

C,_Lf5 kempa, pers,

L o^ kempoe, ronde doos van bijzonder

maaksel, met een deksel, dienende

voorn. Ier bewaring van kleedingstukken,

reuk- en naaiwerk, ook wel van spijzen;

reukdoos.
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c Q-fD kimpoe, z. kïpoe.

-^^_Qrff> koempi, batav. uit 't hal., o?'er-

grootvader of* moeder, — [T.] ; ook :

achterkleinkind. — [B.].

L Q.^f5 kemap, naam van een' boom, die

goed timmerhout levert en welks

oliehoudende vruchten fijn gemaakt en met

katoen vermengd worden (een stokje, met

dat mengsel omwikkeld en aangestoken,

dient als licht, waarmede men rondgaat).

^^^^^x^JLfD kampit, klein zakje van matwerk

met het een of ander gevuld en

dichtgenaaid (z. kampil en soempit);

meng^ampit, dingen, die gevuld worden,

zooals zakken, kussens en dergelijke dichU

naaien, na gevuld te zijn.

^OvÜ-<0 kempot, batav. (jav., T.), inge-

vallen van de wangen bv. — [B.].

^ l^^>Ail-45 I- kempit, soort aarden water-

pot.-m,

IT. kempit, z. k^pit.

^ ^s^y^^ kimpoet, soek., plooi, niet opzet-

telijk en kunstmatig gemaakt.

SL^ kampar, naam van een rijk op dej
N. 0. kust van Sumatra.

^- 1,^^ Jd^ kampret, batav., soort kleme

vledermuis. — [B. en H.].

^ C vA-^S komperanff, balav. uit 't jav..

& benaming van broeken die wijd

zijn en tot op de enkels reiken, — [T.].

^ rj^d^ kampis, w. sum., opsluiten,

aansluiten , rapat; omringen
,

omsiiigelen; mengfampis, omringen; beiva-

ken; iets omgeven, zooals een huis dat

door militairen wordt afgezet, ten einde

ontvluchtiging voor te komen. — [N.].

r j^ésd^ I. kempis, slap, bv. van borsten,

een ledige zak en dergelijke, geslon-

ken van een gezwel.

IF., batav., veldflesch van glas met rotan

omvlochten.— [T.]; visschermandje.— [B.];

vgl. soend. (T.),

y
/ W4JI*|C) kempas, naam van een* boom,

welks wortel-uitwassen een fraai

rood hout hebben.

^/ v^Ü^ kempes, batav. uit 't soend.

of jav.,: kempis I. — [B. en

ï.j.

^C T^-^-f^ kompes, batav. uit 't soend.,

gestrenglijk ondervragen.— [B.].

•)f / KWsÜ^ kimpas, w. sum., zoeken. —
[N.].

i«.A,f5 kampoeng*, huurt; wijk; kwartier;

gehucht; dorp; meti^ampoeiig;keii,

bijeen brengen; tot één geheel verzamelen;

erf met al wat er op staat, als één be-

schouwd.

iJi-^O kempaiij, soort rivierboot, bestaande

uit een' uitgeholden boomstam, meestal

niet opgeboeid.
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mjij^ I- kempoeng, ingevallen, van de

wangen van iemand, die geen landen

meer in zijn* mond heeft (jav. k^mpong,

T.).

* IL, kempoèngan, balav., de blaas (vgl.

k^l^mböBngan, T.) (jav., T.); de onder-

buik. — [B.].

fl p^ kompoQ^, naar boven gebogen schede

van gaboes-hout voor tjanggai van

den linker duim, met gekleurd zijden garen

omwonden of wederom voorzien van eene

gouden schede.

^ (
^

*^

fl.-t-> - batav. (soend., T.), naast ka-

pak.™ [B.].

'Yr LiisiLf^^ kempèk, batav. (bal. kampek,

van lontar-bladen gevlochten 4

kante buidel met deksel, waarin de benoo-

digdheden voor 't betelkauwen, geld enz.,

T.), langwerpig vierkante doos van bamboe

ter grootte van een boek in f^., waar

men kleeren in bergt.— [H.]; jav. k^pèk,

langwerpig sluitmand voor kleederen; ook

k^rpèk.— [CS.]; soend. k^pèk; Ngadjoe-

daj. kapek. Mij ook opgegeven: k^rpèk.—
[T.]. — vgl. k^r^pëk en k^pek.

\fti*#0 kampil, zak met het een of ander

gevuld en dichtgenaaid (z. kampit

en soempit); kampilan, soort van zwaard,

bij de Uanoens in gebruik.

yj^^5 kempoel, naar den adem hijgen.

C5'

, KiLlO koe^mj^oél, verzamelen; bijeen brengen;

vergaderen; verzameling; vergadering

[verzamelde menigte]; verzameld; bijeen;

vergaderd.

\Lk^ kimpal, z. kïpal (T.).

^ iuXft-IO I. kempelang, batav. (uit 't bal.,

T.), slaan (bv. met een stuk

hout). — [B.]; kóêwé k., een gebak van

rijstmeel enz. — [H.].

^ IL, mengemplang, batav. (uit 't jav.),

iemand beet nemen, opligfen. — [T.].

^ iLsiX^ji^^^ kampindjang, amb., klok,—
^^

[Div.].

Xa^ kompeni en kempeni — ned.

compagnie — en korapanïja —
port. companhia — , compagnie (handels-

vereeniging), inz. souverein, zooals de

gewezen hollandsclie en engelsche; koloniaal

gouvernement. —' * batav., k. k^tjil, de Ned,

Handelmaatschappij; kerdja k., heeredien-

sten.— [B.].

kempó&nan, door het een of ander

ongeval getroffen, ten gevolge van

het niet gebruiken van eene aangeboden

of gereed staande spijs of drank. Deze

nadeelige invloed wordt weggenomen door

de spijs of den drank of het vat, waarin

een of ander zich bevindt, even met den

vinger aan te raken. Aan de kofflj wordt

te dier zake een bijzonder krachtige invloed
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toegeschreven; ongeval, waardoor iemand

getroffen of waarmede iemand bedreigd

wordt, ten gevolge enz.

(K.^.^^ kampoli, verbinding van twee platIe

voorwerpen^ zoodal zij kunnen dicht

gevouwen worden y zooals bv. de kuit van

sommige vissclien; van daar is liet een

chassificeerend woord, vergezellende het

telwoord, dat een aantal van zoodanige

voorwerpen uitdrukt; telor teröèboek se-

kaïupoh, eene kuit (samengevouvven) van

den t^röëboek-visch; pïsaii berkampoh,

men, dat aan de punt aan de twee kanten

scherp is; mengampoh, twee platte voor-

werpen zoo aan elkander verbinden, dat

zij kunnen dicht gevouwen worden, zooals

bv. de twee deelen van een inlandsch kleedje

door eene naad, of twee stukken bordpapier

door een^ rug tot eene portefeuille.

2^., w. sum., alles waarmede men zich

dekt, een sprei, een huif, een si indang

die veelal over het hoofd gedragen wordt,—
[N.]; jav. kampoeh (T.).

JsL^ koenipai, soort van rietgras, groeiende

aan de oevers der rivieren en meeren

(z. soemboe); k. p^lïta, lamppitje van

dat merg.

cOlAÜ-fD kempïloh, soort van gevlochten

koffertje, met los deksel.

^ tw-A^ keiiiak of kemik, batav., kauwen;

pruimen; kemak-keiiiik (bal. iigg-

|«AI,.-ïnBpïlRL. WOORDENBOEK. DBB^C. W.

mikmik, prevelen, T.), mecsmuilen, in

zich zelven praten. — [B.].

\a^ kinika, z. liu^i*.

V.,.^^^^ kanikama— pers. kamkam (skr.

koeogkoema^ T.)— kurkema; saf^

fraan; ook: koema-2.

j^

er

, geheel; totaal; totaliteit.

ds^y^j^ plur. van Jw<G'.

v^y^J^J^ kemeloet, beslissend oogenblik;

aankomend gevaar, bv. een storm

tegen eene sterkte; bij ziekten ongunstige

krisis, stadium, waarin de ziekte erger is;

k. naïk, klimmend gevaar; ongunstige krisis;

k. töêrocn, wijkend gevaar, heilzame krisis.

,,ió é,A46 kamalóêdin, verb. van J Ui'

V.40 , nieng^emani, in den mond nemen en

^ er in houden, door de lippen op elkander

te drukken, bv. een' slok Avater; een woord

of gezegde in den mond houden.

^ ^
.O \j<^ kenianakan , men. , zusters

kind.— [T.].

<kj^k40 kemoentinj, z. ^/.

iXA>|0 kenüntinj, z. onder biBwah.

{__ O'-sznl^ (van poeutjak, T.) kemocn-

tjak, quasi'kruin, gemaakte top;

knop, bv. van een' degen, een' vlaggeslok

83
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en dergelijke. Yoor den ktfbp van een*

wandelstok gebruikt men beter kepala.

^ f'\ cXa-^O kamanden , batav., eene rheuma-

lische koude. — [B.].

.)L\a^ kom^ndor — verb. ned. — com-

mandeur. — * komcBdoer, batav.,

havenmeester (te Batavia). — [B.].

-¥: ^^yj^Ki ^^ ^ dewa kamancêsan (jav.),

geïncarneerde godheid (T.).

4*^ , teroeng keniau, z. onder k^l^majoeh

en t^roeng (T.).

ö %f^ kemcedi, roer; van een geweer de

kolf: k. sëpak, soort roer op Indische

vaartuigen, dat aan de eene zijde van de

steven als een lange riem schuin achteruit

steekt en aan eene roerpen, die insgelijks

achteruit steekt, gestuurd wordt. Wanneer

het roer naar de eene of de andere zijde

gewend wordt, dan maakt het onderste

gedeelte eene beweging, alsof het op zij

uitstaat (van daar de naam); k. tjSwat,

gewoon europ. roer (tangan k., z. tj^laga;

patah k., z. onder patah, T.).

.^C^^* i ^^ kamcèroep, batav. (jav, koe-

niöêr^b, T.), op den buik liggen,

voorover liggen. — [B.].

^4^ kimka, z. [^ .

f ^^ tfj^ kemftkoes, naam eener ^oor^

van peper, waarvan de vruchten

als geneesmiddel tegen winden gebruikt

worden.

^^43 kemöêmoe, koet., purper. — [T.].

^j^ kemeh, urine (berkemeh, pissen, T.).

^^, z. kami II.

^A.^ kamëdja — port. cam i sa — , hemd.

cXa>|0 koniêdi — ned. — comédie, tooneel-

stuk: tooneel, schouwburg; meng'omé-

diken, in den vorm van een tooneelstuk

brengen, bv. een verhaal.

^ w^^|0 kemiri, batav. uit *t jav. ~ bcë-

wah k^ras (T.).

y*Y^<^ kemenjan, benzoë (vgl. ^l^ bat.

hamindjon of k^mendjen en vgl.

m^njan, T.).

,,p kan, planken, die als versiersel aan

beide zijden der kajuit van grootere

vaartuigen, bv. toopen, aangebracht zijn

en een eind achter den achtersteven uitsteken.

.,p ken, suffix, z. de spraakk.

^ .^P koen, batav. — oorspr. chin. — meis-

jesrokje. — [B.].

.O ken (jav., T.) 'of kin (in bik. en poëzie),

praedicaat vóór vrouwennamen; bv. k.

taböhan, volgens anderen k. tambohan

en k. tambohan, de heldin en de naam

van een mal. gediclit.

.,p kenna, getroffen worden, geraakt voorden;

bedrogen worden; raak zijn, doelmatig

of doeltreffend zijn; passend of gepast zijn;

passen y treffen, raken.
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,p , possessief, pron. suff. 2, plur. fem.

onze, in den gen. en ace.

VJO kanari, naam van een* boom, die eetba-

re, amandelaehtige vruchten draagt—
canarium.

o\jo kenanga, naam van een' boom, die

^ welriekende bloemen draagt — uvaria

canang a.

C^ 3 \J6 kenapa (vuig.), wellicht smtr. van

kemia apsi (alleen voor vragen):

waarvoor, waarom (batav., bal. wat mankerenF

wat schorten F T.).

y y y

^i^\SjS 9 metonymie; bijnaam, spotnaam,

I )J4w)\JO plur. van SLjoa^' .

I^^^^^/JO kanto— port. canto —, gezang,

zang.

\^^yj<^ konta — port. conta —, rekening.

tVjCJO kentara, z. k^tara.

•^ JVaJO kentala, reiger.

•K-i^>AjCx^ kantat, soek., lilteeken.

\^2ySX£ kentoet, scheet, veest; k. b^sar,

k. k^tjil (groote en kleine scheeten),

al wat er ergens gebeurt of gesproken wordt;

daoen sekentoet, naam eener klimplant,

welker bladen stinken.

•J^CXXIL^, bekentet, batav. (jav. kafitèt?

T.), aaneengeschakeld.— [R.]; aan

elkaar vast geraakt van haken, van honden

bij de coitus (T.).

%iXJO kantor— verb. ned. — , kantoor.

i 4.) JCJo kontorlör — verb. ned., kon-

troleur.

«-Xa3 kantang^, van eene riviermonding,

eene straat en dergelijke droog bij

afloopend water.

iXJs^ kantoeng* en kantoeng-^ (zelden),

soort van zak , zak; beurs,— ^ kanton^,

batav. (jav. kaniong, T.), zak; kekantCBtig,

batav., losse zak; beurs; suspensoir. — [B.].

jju^XS kanting, z. koentang.

c^
x^ kentang, aardappel.

jiuJj^ I- kentoeng, een galmend geluid

maken, zooals bv, dat van eene

gambang, kleine klok, of holle bamboe

waarop met iets hards slaat (z. toeng,

kQtoeng, iQtoeng, l^ntoeng en k^l^n-

toeng); kentoeng-3, houten seinblok voor

de nachtwachten, waarop met een' kluppel

geslagen wordt (jav. k^htongan;, T.).

IL, soort aarden pot, waarin vroeger de

la lang- suiker in den handel kwam (jav.

gentong. T.).

mj^j^ , koentang-kanting, gedwongen ge-

worden zijn naar alle riehtingen ie

slingeren of ie rollen^

jfijjsj^ kouting, beter kóting (z, kóteng, T.),

55*
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naJL5 kental, van yochien dik; gebonden;

lijmig (balav. en jav. k^nl^l,- T.),

^ jOCJO y mengentel en lueiigentèlin, batav.

(= g^ntj^r mïnoem tèlèh), bij

herhaling zuigen, alwéér en alweer aan de

borst zuigen, van een kind. — [H.].

jOCJO koeiitoel, soort reiger; zonder puntig

voor- of achtereinde, zooals bv. een

vaartuig zonder snuit, een hoen zonder

staart, stomp, in dien zin (z. togel).

/jOCJO kontol, zaadbal (testis); de zaad-

ballen en de balzah; ajam k., hoen

met een bolstaart.

KaJO , koental-kantil, met verscheidenheid

of naar alle richtingen slingeren of

beieren; terkoental-kantil seorang, in zijn

eentje (zonder volgeling), heen en weder

loopen, naar verschillende richtingen.

vaJO koentoem, knop van bladen^ bloemen

^ of bloesems, der ontluiking nabij, dus

meer ontwikkeld dan köêdoe; is voorts

een classiQceerend woord, vergezellende het

telwoord, dat een aantal bloemen uitdrukt.

CJO kantan, naam eener geurige struik,

die in de keuken gebruikt wordt.

CJO kontan, complant.

vJUJO kontento — port. contento —

,

tevreden.

*Xa3 koentau — óorspr. chin. — zekere

wijze met de vuiste^i vechten.

/j éaa^ koentö&wan — oorspr. chin. —
soort 'dikke chineesche satijn,

25 ys.XJL^ kentïrah, z. onder x^.

^^1j5 kandji, Hjmerig afkooksel van graan,

^^ voorn, rijst ; rijstwater; vloeibaar stijfsel,

om linnen te stijven; soort dikke rijstsoep

met allerhande specerijen en vleesch, gew.

van kippen; mangkok k., kom voor vier

man van chineesche porselein, waaruit de

rijstsoep gegeten wordt.

^^^>rxl ^ I. kandjar, trappelen , .zooak bv.

van ongeduld, inz. met getrokken en

opgeheven k^ris, vóór iemand, wien men

trouw zweert.

II., bekandjar, batav., klikken, overbren-

gen.— [ü.],

^^^vJO kendjar, van het mannelijk lid

in erectie,

;Jo koendjang, koet.,: koetjing. —
[T.].

?Lrs:v>0 U mengoendjoeng, plechtig, uit

plicht of uit beleefdheid bezoeken;

m^ngoendjoeng (zonder dir. obj.), de

familie-graven bezoeken,

*IL koendjong, w. sum.,: immer (bat.

oendjoeng, T.); tïdak koendjong datang,

zich laten wachten, — [N.].

,Jo koendjing, naam van een^ zout-

water-visch.

I. koentji, naam eener soort van t§moe.

c^
c

c^



^^ 549

II., slot; nien^oentjl, mei een slot sluiten;

anak k., sleuteL

^ j^xO I. kiutja, w. sum., trippelen,— [^.],

IL, kintja doeren, batav. (jav. stroop,

T.), doerians koken met suiker en kokosmelk;

suiker enz» op de doerians doen voor dat

ze gekookt zijn; vgl. oblang.— [H.].

III., z. y^ ,

^\jsx)<0 kentjana (in liik. en poëzie),

goud (uit 't skr., T.)»

(j^/vrïü^vJO kantjoet, oud versleten kleedje

(kaïn), waarmede men zich

nauwlijks nog kan dekken.— * balav. (jav.

tjantjoel), de sarong tusschen de beenen

doorgehaald, — [T.].

(j;^rsaJo koeiitjit — eorspr. chin. —
**

haarvlecht der chineezen.

(j;^iS^JL.S kintjit, kleine hoeveelheden fae-

ces, die onvrijwillig afgaan, zooals

bv. bij bet laten van een' wind of bij

buikzickten (vgl. bal. entjit, T.).

•¥r ^.Si^vJO kentjoer, balav. uit 't jav.,=

tJQkkoer (T.).

kantjoer, naai

j^j5 kintjir, soort van watcrrad, waar-

K^ ..^^s^ l 3 kantjoer, naam van een^ vogel

mede water naar omhoog gebracht

wordt; kettingpomp; kettingschaprad.

L,>0 kantjing, grendel, klink; knoop;

men^antjing*, grendelen; op de klink

zetten; knoopen; k. bOèwah v öd, oversponnen

^ijs;:\.>

knoopen; k. alas soort van belasting, die

in ééns en voor altijd betaald wordt, wan-

neer iemand voor een tijd bij een* ander

zijne nering zoekt, bv. vischvangst wil

drijven daar waar een ander het recht

heeft, een ambacht wil uitoefenen in eene

buurt van ambachtsheden van dezelfde soort.

'^ '^szil ^ keiitjanjf, straf, strak, gespannen,

hard, stijf, stevig; vast, streng

(jav. en batav. k^ntj^ng, T.); nien^entjang;,

vermelde hoedanigheden aannemen, straf enz,

worden; van den wind aanwakkeren,

i«S^JO kentjoenj, uitroeping nabootsende

een ratelend geluid, zooals bv.

dat van een* stapel borden, die nedergezet

worden.

^jSi^xJo keiitjing, pissen; wateren; aj^r k.,

pis; zeik; k. manis, honigpis—
diabetes wellilus— ; k^nn 17 k. poet^rï (door

eene prinses bepisl),met geele plekken, zooals

bv. sommige sigaren en bladeren; k. d i pa-

pan (op de plank pissen), langdurig spreken,

zooals suffe oude lieden; pcng^entjïiigaii,

• pisblaas,

¥: ^.SXA.^ koentjoenj, soek., bosje haar,

dat men op het hoofd van kleine

kinderen laat groeien. — batav. uit *t jav.,

een kuifje haar op de top van 't hoofd bij

jonge meisjes (vgl. soend»— [T.]; k^koen-

tjons (B.).
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kintjaii^, w. sum., afzetten,

bedriegen; — het is veelal ver-

bonden met ketjoe {^^^)* — [N.].

iLsixJO I- kentjeng— chin.— soort chin.

drilboor y die met een^ boog in

beweging gebracht wcrdt.

IL, europ, ijzeren ketel met hengsel. —
«kakeiitjeng, batav. (uit ^t jav., 1), metalen

kookpannetje,— [B.]; soort van koperen pan

voor confijt of gebak. — [B.].

^ L, Q^-s^n l S kautjap, batav., vol water,

bv. van een glas; ajèrnja

s(%dab kantjap, het water (van de rivier)

staat op het punt van buiten de oevers te

treden, — [H.].

L Q ^Nzil 'S koeiitjoep, zich sluiten, zoo-

als bv. sommige bloemen; zich

in zijne vouwen leggen^ zooals bv. een

zonnescherm; knop van bladen, bloemen

of bloesems. — * men.: koetjoep (spreek

uit koetjwiq en daarom ook gespeld

ci^s^y); mangoentjoepkan, sluiten een

zonnescherm. — [T.].

C Qs^>L5 kintjoep, van een vaartuig

weinig geopend; met een* steilen

buik (tegenovergestelde van vol).

^ C ÜrsaJO kentfak, batav. (bal, T.), bij

de hand; welbespraakt.— [B.].

NSi^lJO kantjü, naam van een' diertje,

dat in gedaante veel overeenkomt

met een hert of ree heeft — tragulus

kantjil; dwerghert ^ dwergree, gazelletje —

.

De k., volgens anderen de n a po h , is de

kleinste van die soort (z. ook p^landoek).

-X- 4iS;^Jo kintjau (lees k in tja, T.), w.

sum., vermengen. — [N.].

-K- 4.2^VxJ> kintj®, w. sum , wentelen;

bakintjöé loei® (jJ^J, T.), in

den modder wentelen, zooals de karbouwen

doen.— [N.].

cJ^JSüXO kantjah, men.,: kawah.

^I^^SUsÓ kontjah, kleine golf.

ArsvJL^ I. mengintjah, heen en weder

schudden, zooals bv. iets, dat men

wil wasschen.

IL, w. sum., podicem detergere; water

troebel maken; uitzoeken.^ ~ [N.].

cXJo! L kanda, z. onder k akal;.

IL, kanda-^ men., koepelvormig beslag

van metaal om pijpestelen, scheden enz.; bv.

L^)sX^ y^^JJ^yJJ c:-?U ftj (T.); vgl. k^nda-2.

cXa-^ kendi (men. kèndi, T.), aarden

waterkruik, met een' wijden buik,

dunnen hals en, behalve den gewonen mond,

nog eene tuit (z. gamoh en dorak);

mengend], van vloeistoffen g^W^m, als de

straal uit de tuit van een k^ndi.

^ lXJw 5 kenda-3, w. sum., de franjes of

gewerkte randjes aan iets. — [N.] ;

vgl. kanda' II.
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OsXJj kèndl, z. k^iidi.

U)cXO kendati (zelden) ~~ smlr. van

k^h^ndak hali — al is het,

dat . . .

)c\JO kendara— skr. kanda ra (haak,

waarmede de olifanten gestuurd

worden) — zitten op of in iets, dat zich

voortbeweegt; Hjden (de vormen ^)jóSL<

en 4j^]^AAi', rijdier, beter bekend; de af-

leiding uit 't skr. alles behalve zeker, T.).

^ ,. j*D)l\-0 kondangan (jav. in plaats van

k a oen d angan), batav., op een

feest gaan (waarop men uitgenoodigd is). —
[B.]. — z. oendang.

LL5 )lXJL5 kendaga, soort houten kistje,

met fijn vlechtwerk bekleed (in

bik. of poëzie) — jav., kist of matid van

rotting.

/J)cXa-5 kendala (kondala, g'endala en

^ondala)— skr. kandala {slecht

voorteeken) —, hindernis, die iemand in den

weg komt; letsel (z. (j^jc); ineii^endala-

ken, eene hindernis in den weg leggen aan

iels, bv. eene betaling niet doen plaats

hebben wegens de eene of andere hin-

dernis; onthouden; terughouden,

•)<: J )C\a5 kendali (vgl. k^dali, T.) jav.,

teugel van een paard. — [T.].

^
( ^)cX>0 kendaja, w. sum., samentrek-

king van akan ddja; apa kita

v

J

kendaja) wat zullen wij nu voor middel

* aanwenden,— [N.].

^LÜJCX-O kandoet, batav. (jav. kan-

doet, T.), iets in den schoot

verborgen hebben. — [B.].

LIULXJO kfndit (vgl. k^dit , T.), gevlochten

buikband, soms van gouddraad, die

op het bloote lijf gedragen wordt. Daaraan

wordt ook de tjaping vastgemaakt.

4X0 kandoer, ook kandoel, w. sum.,

gerimpeld, — [N.] ; men. uitspraak

van k^ndor (T.); nieng^andoer, buigzaam

maken, — [N.].

cXJO kendor, slap; los (niét gespannen);

traag; langzaam.— ^kendörin, batav.,

vieren; langzaam laten gaan. — [B.].

\cXJL5 koendoer (z. b^lïgoe), soort kau-

woerde, die jong als groente gegeten

en oud gekonfijt wordt. Als konfijt komt

zij ook in allerhande koeken, als een

flauw surrogaat voor onze succade; bOèng^a

koendoer, z. onder heenga.

)CA>0 koendir, men.,: k^nd^rï (T.).

X- \ cXJO > kondöran, batav. (jav. kon-

dor, T.), een gezwollen scrotum

hebben. — [ü.].

d-> ) cXJO > meng'endrèt, koet., worgen een

overspelige omdat 't bloed niet

mag vloeijen. — [T.].
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(CjcXJo kenderi (Tamil koenri: abriis

precalorius, T.), achtste van een

goudgewicht of geld, inz. achtste van ccne

wang, waarvan 48 op eene bongkal; van

daar: saga k.,naani eeucrkriiipenile plant—
glycine abrus; abrus niaculalus; abrns pre-

calarius — omdat hare in peulen groeiende

vruchlen als dat goudgewicht (= Y^ wang)

gebruikt wordt (z. saga).

(^
m*lX>0 kandas, op iets als onderlaag

liggen, zooals bv. iets, dat men

wil doorknppen, op een blok hout; (jav.

kandas, T.) van drijvende voorwerpen aan

den grond geraakt (z. a n das).

/ jJ4k>i\XD kandLs, naam ecner soort van

asam of wilde mangga — gar-

cïnia variegata — die zeer zure, zelden

zoele, vruchten draagt.

CCXx«5 I- kandang, omgeving, iets inshiiten-

^^
de, Ae daardoor, begrensde ruimte,

hok voor beesten, stal, kraal; parenthese;

vierkant raam, dat bij 't schijfschielen als

schijf dient; menyandang*, cene ruimte:

door eene kandang insluiten; in een hok,

stal of kraal doen. — ^nioerci kandang*:

de veelkleurige moerci. — [N.].

• CCXJL5 > niengandoeng*, dragen in een* doek,

een vlies of dergelijke; bevatten, inhou-C
den; mengandoeng anak (een kind dragen),

zwanger zijn van een kind; niengandoen;^,

zwanger zijn; bölan dikandoeng^ têdja,

de maan in lichte cwnuluswolken gehuld,

CCXO s keiidOèngan, naam van een' boom

^^ welks bast, bij het rood verven van

zijde met- m^mbalau, voor de vastheid

der kleur, gebruikt wordt.

X qcXa^ I. kendang* of kain kindang,

^" w. sum., = salindang. — [N.];

nicngèndaiiff, omslaan een kleed (T.).

ir, kwasterig loopen, inz. om gezien te

worden.

QcXJO I. koendaiij, overal medenemen,

^ bv. een' bediende. — ^ koeudauj^an
,

w. sum., getrouw, — [N.].

IL, koeiidangaii, naam van een* boom

die eene eetbare vrucht draagt.

CCXa^ kendong, dragen in een stuk sloffe,

^'
zooals bv. vruchten in een' zakdoek.

(^
'^ lXJLS kendak, minnaar of minnares,

waarmede iemand onwettigen om-

gang heeft; berkendak, onwettigen omgang

hebben met iemand van de andere kunne.

jcX-O I- kandeel, bocht, verkregen door

mangan doel; niengandoel, opschor-

ten; in eene bocht of bochten opbinden,

zooals bv. de ketting van een werpnet,

waarin dan de kleine vischjes en garnalen

beter blijven vastzitten.

IL, z. bij kandoer.
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*tCXJO« pers., uitsnijden; beitelen; gra-o

veeren.

/C \ 0siyXj6 hendöêrï — pers. kandöêri

(groole tafel; groot tafel-

kleed)—, maaltijd met gebeden, ten behoeve

van afgestorvenen, voorn, jaarlijksclie;

doodmaal met gebeden, soort zielmis (z.

arwab).

^(C,\$\Ój^^ kendffirei, w. sum., los

van grond. — [N.],

-)e /_CcX>0 5 mengandaikan, men., laten

fladderen de sleep van een kleed;

badjoe kandai, oorlogskleed lang, en

waarvan de sleep in den wind waait.— [T.].

/ CcXa-^ koendai (Tam il kon dai. T), haar-

wrong op de kruin van hel hoofd;

opgestoken haar; nieiigoendai, hel haar tot

eene koendai maken, opsteken; takkan k.,

voorhoofdband, ter bevestiging van het haar;

diadeem.

yj^OO^^ kendïri, wijz. van sendiri.

-x^ Ll5ocX>0 > kajoe kendèka, hatav., het

hout van een boom, die aan 't

water groeit. Men brand het aan den haard.

De vruchten van den boom, zijn ingrediënten

van verschillende manisan.— [H.].

•^j^^cXJo I. kendijöê, w. sum, (vgl.

koendir, T.), een rood boontje

waarmede men goud weegt doch van de

kleinste soort?

IL, een groote waterkruik. — [N.].

L^!^ Ji^ koenarpa (jav. verbaslering van *t

skr. koen a pa, T.), dood lichaam.

c y

*JO > begraven schat; schat (goud en zilver).

o y

/ v^JO 9 zich in een* slulphoek verbergen;

in een* sluiphoek verborgen zijn;

vegen, keeren met een* bezem,

( W^JO kenas, m zout ingelegde schelp^

dieren, met bijvoeging van rauwe

gekookte of gebrande rijst, of rauwe ge-

korrelde sago (p^l^mang), waardoor het

geheel in eene zure gisting komt (z. p§-

kasam en p^dda).

/^anJ^ konsï, z. kongsi.

iJO kenoeiig, hol koperen bekken, be-

hoorende tot de gamelan, door het

slaan waarop pauzen aangegeven worden

(jav. kQïiong, T.); uitroepende nabootsing

van een galmend geluid, zooals bv. dat van

eene groote klok; zoodanig geluid (z. noeng,

l^noeng en k^l^noeng).

i JO kening, wenkbrauw (men. ook voor»

hoofd, T.); k. harimau, gilling die

op een' pilaar ontstaat, door den overgang

van den achtkanten tot den vierkanten

vorm; angkat k., de ochtend tijd wanneer

men door de wenkbrauwen een weinig op

te slaande zon ziet (acht uur); p^ngAbï-



UI

584

san a. k., wanneer men, de wenkbrauwen

zooveel mogelijk, opslaand, de zon ziet

(negen uur).

liJO kennang^, aan iets denken» — * ke-

nang;, batav., herinneren. — [B.].

i^^^^^XÓ keiiap— vérb. ned. — knaap (klei

tafeltje).

l^^^JiJo kanak, z. kanaljL U.

em

o y

(spr. uit koenggoer), pers., soort

van bedelaar; grooie nachtuih; groote

balk, die buiten den muur uitsteekt.

. \j^ , mengennal, kennen.

j*^XÓ kennan, iets goed vinden; naar zijn*

smaak vinden; behagen in iels schep-

pen; van iets iemand bevallen; goedkeuren;

tevreden zijn met iets; terkennan, ook

van een kind, dat op iemand of iets gelijkt,

waarvan de ouder of de moeder gedurende

den bijslaap gedacht heeft, of waarvan de

moeder gedurende hare zwangerschap ge-

schrikt is,

x«%.XaJO > SJaiM kfnantan (men. mal: ki-

nantan, T.), veehthaan, wit met

witte pooten.

25 4Xi5 s i^ > ^^ en XaÜ', metonijmie; bij-

naam; mal verb. is koenijah met

de bet.: troetelnaam.

lur. van yS .

7 j

A ja3 pi"

iSuL5 en ^, zelfstandigheid, wezen; wijzè^

soort; hoeveelheid; tijd; uiterste; top-

punt; mal. verb. is koenoeh.

-x-üStJo, kenöhan, koet., meer (binnenwa-

ter).

/.^UlO > naam van een' boom, met bladen

als die van den terpentijnboom.

/ ^JO pli^r. van LliT .

^ (Ó^J<J^ kanijaja, batav. (uit 't jav., T.),

blaslerd, onderdrukt worden. —
•

[B.].

Am^^kXÓ f
samenkomst; tempel van Joden,

^ Christenen of andere niet- Moel?am-

medanen; meisje, dal ingetogen leeft; zedig,

eerbaar meisje; schoone vrouw (om hare

schoonheid verborgen gehouden).— z. kaus.

JOJO koenijah, z. onder i^ .

^, z. I/.

^ ^^y^éiJ»^ I. kenjat, batav., inkrimpen; ver-

kleumen.— [B.] ; bal. verstijfd (T.).

IL, z. c:^.

^V.;>^jJj>, z. k^njoet.

i,>naJO, z. k^njit.

z. k^njar.

mj^^D , z. k^njaug.
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, Vaaj, z. k^njai.

^ >^>^ ' ^- kenjam.

4-5 kau, verk. van ?ngkau{in schrift meest-

al gebezigd met den passiven vorm, T.).

^ 4^ kö en ji', w. suni., toch, als. Indien;—
dikwijls achter aan woorden gehecht

zonder eenige beteekenis en denkelijk alleen

voor de welluidenheid omdat de Maleiers

hunne geschriften al zingende lezen (ji* is

indien, als, maar CS ka, een verkorting

van ikS; bv. kami ka: Mal. kami ïni, T.).

aJS kö&wl, smeltkroes,

) 4j5 köwa — oorspr. chin. — zeker chi-

neesch kaartspel met 180 kleine lang-

werpige kaarljes.

(M^>)y6 plur. van (^^^"^ .

^ Y-^) aJS koewatir, batav. uitspraak van

/ jgg ) 4^ (oud-jav. kawacja passif van 't

skr. wa<?a, T.) koewasa, macA/;

gezag; vermogen: volmacht; machtig; gezag-

hebbend; in staat; takoewasa, niet in staat

zijn; doch gew.: er niet voor gestemd zijn, er

geen lust toe hebben, er den brui van geven;

men^oewasa, macht enz. vertoonen, uitoefe-

nen; sekoewasa akoe, naar mijn vermogen;

sekoewasa-S, naar alle macht, naar hartelust.

^,^>s^) 43 plui*. van Lj^^li^.

%3 ) 4«5 of j^ )^ plur.

y y

van J^-

(^..^ ) 4-5 plur. van L-^^.

j ) a5 koewala, monding eener rivier; streek

of plaats aan de monding eener rivier,

) ) 4-5 koewali, soort ijzeren pan, voor

braden en kobken.

^^J)4-5 kewaloD, batav. (jav.^ T.),

stief- {ouders, kind).— [B.].

#) ) 4-5 koewawa (zelden), in staat, bij

machte; bekwaam (jav., T.).

-¥: cS\^^ koewaja, batav. (jav., T.), P?pS-

roe mangkak, eene vergroöting

der milt (ziekte). — [B.].

<K^) 4-5 koewajah, naam van een' boom

met eene gajamachtige vrucht, die

door verwijdering van haar narkotisch

bestanddeel eetbaar kan gemaakt worden.

L—iJ 4-5 köèboe, gesloten borstwering, ver*

schansing, schans, fort, redoute (z.

banteng en kóta).

^ L—> Êp 5 ittSjin köba, batav., k 5b a spelen,

waarbij men een onbepaald aantal

centen in een gat in den grond sluit. —
[H.].

^ O^ V ^' ?^W'''>iï' köèbit sedikit, batav.,

er is wat afgepeuterd, afgebro-

ken.— [H.]; met den nagel (vgl. tjöëbit).—
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*II.> W. sum., iemand een teeken geven

hetzij door een wenk hetzij door hem aan te

stooten.— [N.]; berköèblt, z. deelL, bl. 223

rechts.

^^m:> ó , soort kleine keteltrom; luit; mal.

verb. zijn: kóêpak (z. Icöbah).

^ o kill^boer, verb. van .^ji.

^ ^ ó kèbar, batav. (bal), uitslaan in vlam-

men. — [T.] ; apïDja luen^köbar-

köbaf) het vuur brandt met eene groote,

hooge vlam. — [H.].

•K^ ^.> ó köber, balav. — port. eoveiro—

,

doodgraver.— [B.].

/ W40 ó k(febls~eng. cobbage— ,
soort kool.

^( )^^ ^ köbès, batav. (bal, T.), waar

een splinter of een klein stukje

uithof afgebroken is, in tegenoverstelling

van somplak. — [H.].

i> o I-J berkcèbang, zich in iets wentelen,

zooals bv. de bulTels in het slijk: maudi

berkembang:, in laag water baden, waardoor

men genoodzaakt is, zich er in om te wentelen.

II. kembang, w. sum., een zachte hout-

soort.— [N.].

i.) o kcèbaeng:, soort vliegende vos, met

een gevlekt vel— galeopithecus varie-

gatüs— (vgl onder bïsoel, T.); tj^ttjak

k., z. k^rïdik.

i^ os O 9 iMeng-ftbak, ontbolsteren; pellen;

villen (zelden).

l,^ h^ ó köbok, vereeniging van een aantal

menschen tegenover anderen; /}arh)';

volk; volkstam; ras.

*II., kóbökan (vgl k^mbok, T.), batav.

(soend.), vingerglas. — [B.],

X- LL>o ép kóbek, soek. (boeg.?), slot van

een geweer (bal. koebikan, T.).

. Vj^ o köèbal (vgl göêbal, T.), spint

(van hout).— koet.: p^ngöêwal, bal

p^ngöébal (T.).

^ ]o y , mata kObll, batav. (bal. kêébil,

gezwollen van de oogleden, T.), hol

en diepliggend van de oogen. — [B.].

A^ ó (köbah), pers.,: h^^ .

L ** J^ kijètoe, luis; k. Sndjing, vloo; k. ra-

dja, naam eener geneeskundige plant.

L
** j p , koêti-3, gedurig en voor de geringste

kleinigheid straffen of bekijven, gedurig

op de vingers tikken, narijden.

L
« j A> I. köta (skr. koeta, T.), fort, sterkte,

vesting, burg; bewald of gepalissadeerd

verblijf van den vorst; k. lari-larïan,

sterkte voor een' terugtocht, toevluchtsoord

in nood; k. mara, beweegbaar fort; oorlogs-

vaartuig; plaats achter de apilan; k. kara,

eene oude versterking op het eiland Bin tan;

k. parit {sterkten en grachten), vestingwer^

ken, verdedigingswerken; berkótaken betls,

met eene versterking van scheenbeenen; kota-

rin^in (d. i. k. oerïngin of warïngin, T.),

eigenn. van een plaats in Zuid Borneo.
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II. (skr. kóèia, T.), kruin van het hoofd,

2J ó köt— eng. court — , engelsch ge-

rechtshof^ inz. in de Slrails Setllenienls.

\j^p kuewat — verb. van ï^ — , 1«. sterk,

krachtig, machtig; 2^. dikwerf, dik-

wijls,

L *M ^ köêwit, van iets puntigs, zooals bv.

de punt van een vinger, de punt van

den voet en dergelijke zich heen en weder

bewegen; op en neder wippen; met de in

beweging zijnde punt van iets aanraken,

bv. iemand jnet een' veeg (niet tik) van den

vinger; met de punt van iets in beweging'

brengen; daardoor onder iets uit halen; daar-

door wegnemen; k, k a pai, van een^ hoop

kleine dingen, bv. een^ hoop vuilnis, door

de handeling door k. voorgesteld dooreen-

smijten of doorsnuffelen; van daar: met moeite

en door allerhande kleine verdiensten zijn

onderhoud zoeken.

O ó kötor, vuil, morsig, smeerig, onrein.

^ i^^ O ó köterek, batav.— verb. ned.—
kurkentrekker. — [B.].

/ J^' é^ köêtis, afpluizen; tahi k., vuil in

ruwe zijde dat men kan afpluizen.

¥: €T_> i^ köêtang', soek., vestje zonder mou-

wen; borstrok; lijfje; korset.— batav.

(uit 't jav.), een soort van vest bij vrouwen,

corset. — [T.].

^ m^ ^ köÈtoenff , batav, (uit H jav.), afge-

houwen van een hand of voet, waar

niets dan een stomp van overblijft; tj^lSna

k., een korte broek. — [T.J.

iï É^ köteng (minder gebr. kontengf),

enkel; eenvoudig; terköteng sendiri,

alleen, zonder gevolg (van iemand, die

gewoonlijk een gevolg heeft).

C qJ> ^ , meiigöëtip, oplezen; oppikken,

zooals bv. de hoenders doen,

L Q__V 4J3 köêtoek, vervloekt; vervloekte;

vloek; vervloeking; meng^cètoek,

vervloeken.

L JL-J» (u5 kötak, vak, lade; vierkante doos;

schakel van een gouden of zilveren

buikband; k. sörong-S, schuiflade; pintoe

berkotak papan kemboeng, z. onder

sampan.

^ C._Jij> É^ of ^s^/^ koèteik (koetèq, T.),^

w. sum., kakelen zooals hen-

nen. — [N.]; berkcètek, z. deel L, bl

223 rechts.

{,jS>i ^ kötek, staart; bintang: berkotek,

komeet; padi b., harige padi.

^ LL^\l^ , köetik-3, batav. (uit 't bal, T.),

gedurig aanraken; plukken; kwis-

pelen. — [B.].

y>^j, meng^ö^til, afbreken, afscheureuy

afplukken; afbijten kleine stukjes van

iets; bepikken, zooals bv. de musschen de ker-

sen; beknagen, als bv. de ratten eene beschuit.

]o ^J^ kötil, koet., een wrat (elders: köê-

til).— [T,].
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Jtjy a3 ' Sfkotah, algeheelheid; sekötahnja

tahoe, de geheele wereld weet het.

•^ AJ> 4J5 kcêtih, balav./. melanggar goen-

doe, de knikker van zijn tegenpartij

trachten te raken, er een school op doen,—
z. moeré. — [H.].

s V A^ L ko^tai of pinang kCtai , oude en

drooge arecanoot^ zooals zij voor den

uitvoer moet zijn.

IL, nog aan een stukje hangend, zooals

bv. het hoofd van een' onihalsde, eene

geknakte bloem.

III.,* naam van een rijk op de Oostkust

van Borneo.

L ** J (t^ , schoen; korte laars, — Dit woord

wordt uit nederigheid of beleefdheid

vóór de tilels van voorname of hoog ge-

plaatste personen gezet (vgl. 't gebruik van

Jj, u/jU, y\j>. enz., T.), welke titels dan

in den genitief staan, zoodat de schoen den

persoon vertegenwoordigt. In het voormalig

rijk Djohor gebruikten minderen dit woord

voor alle personen van vorstelijke afkomst,

van af den bendahara afwaarts, en voor

eenige hoog geplaatste ambtenaren, zooals

bv. den Sjahbandar; k. dat6 (de schoen van

den dStó), de date; k^bawah k., onder de

schoenen van enz.

/'o/

, yeel (van wat ook) ; va» stof v^l;

dicht; milddadig, weldadig man;

heer; rivier, inz. de rivier van het paradijs,

waaruit alle andere vloeien (ook tïy^, T.),

het mahom,, geloof; gave van voorspelling.

Mr ^ I. kódja, malak. en singap., wa-

^-^ terkruik zonder tuit (z. gamoh).

IL, batav. (verb. van 't Perz. i^)^, T.),

Moor, Bengalees, — [B.].

ij>n2^ ^-D , mengöèdjoet, wurgen, door

middel van een touw of iets

dergelijks.

köÈdjoer, soort groote piek

,
gcêla se-ködjör, batav. (uit 't

soend., T.): 5 boengkoes of 10

kèrèk.— [H.].

•H- a£^ éJS kodjo, koet.,: bangau.— [T.].

«Xlb^ l6 ködjah, z. chodjah.

^<s^ a;5 ködjoh , sterke afwatering uit de

bovenlanden, zonder dat de rivier

buiten hare oevers treedt (z. bah).

4^ köètji of köêtjinj, Cochinchina.

^j;^:i^^, berköètjat, z. deel L, bl. 225

rechts.

Jü^ %-5 » z. onder köêntjoep.

J2^43, k€^t}ar-katjir, van een' hoop le-

vende wezens, zich in overhaasting

en naar alle richtingen, door en over elkander

heen bewegen, zooals bv. kippen, die vreten

krijgen.
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^iJ^^Ó I. kcètjing, kal; k, n^grï, tam-

me kat; k. p^kkak, rottenknip;

s^p^rti k. m^mbërakk^n ramboet (be-

nang), als eene kat, die haar (of draad)

kaki, eene volstrekt niet ontfatsoenlljke

vergelijking voor iemand, die in groole

verlegenheid is en daarbij veel beweging

maakt; kGètjiiii^-koétjïngaii, buik van de

tweehoofdige armspier (vgl. balav. babian

van babi en bal. b^biköélan van bikoel,

rat, T.). — *batav., daoen k., zekere plant

als groente gebezigd (z. Rigg's Soenda.

Dictionary, waar 't soend. djinten aan

een soort van comijn doet denken). — [T.].

IL, z. köëtji,

^ ^ ^"^ 1 ^ kötjap, w. sum., soort viool.—
[N-l.

^ CL^^jS I., mengvb^ot]^, kussen, zoenen

met de lippen en zoo dat het een

geluid geeft (m^ngoetjöêpi boemi s^rta

berdatang sembah en di koetjapïnja

kaki radja s^rta s^mbahnja, T.). — z.

tjïjoem.

IL, z. onder kcêntjoep.

t Q^***^ ^^ , meiigötjok, schudden, bv. een

fleschje medicijnen. — * kötjok

(vgL k^rotjok, T.), batav. (jav., T.),

schudden, eene flesch, bv. waar water in is.

LLX£s^ 4^ kffitjik, zak in een kleeding-

stuk. — * koi^èblii, koet., zak

in broek of buis. — [T.].

^LLSsS^i^^l^ k®t|ek, batav. (bal. of j^v.,

T.), uitwrijven, ---- [B.],

^_ ^^1 ^ I- kötjak, verwaand.

IL, ongeregelde, onrustige, onstuimige,

beweging of schudding van eenig vocht, dat

in iets besloten is, zooals bv. van water

in een glas, dat op een presenteer-bord

gedragen wordt; ongeregelde, onstuimige

golfslag, zooals in sommige zeeëngten;

golving van het water in de hoekkah./?t//?;

luchtkasteelen.

/JOiÉ. 4m3 köêtjil, uitgeglipt uit een gat*

waarin iets, bv. een mast, staat,

doordien dat gat niet diep genoeg is;

uitglippen; men^oètji), uitsluiten, bv. uit

een gezelschap; deballoteeren.

^/J^^^J>, kètjölan, batav. (jav., T.),

het jong van den ïkan ga-

boes.-~ [H.].

iK:^LÓ kötjah, het druk hebben , ter dege

bezig zijn,
'

^£^ 4^ kötjoh, haast, noodig, om iets te

verrichten, bv. om nog een' briefte

schrijven of te bezorgen, om eene tijding

over la brengen; veel beweging bij het doen

of laten van iets (z. gopoh en golot).

/ ^^ J kfttjai^ — chin. — soort look.

^ kotjika (lees koetjïkaq,

T.), w. sum., gekheid mak^\
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schertsen y stoeien; g^lap kotjiko (in plaats

van g^lap goelita?, T.), pik donker,— [N.].

{^^ kcëda, paard; örang: berkoèda, man

te paard, ruiter^ cavallerist; berkCèda

onta, op een kameel rijden; kcèda-S, wat

voor paard dient ^ schraag, brug eener riool

of dergelijke; losse optred, bv. vóór eene

estrade, kunnende ook tot zitplaats dienen;

in de bouwkunde de kapspanten van een

gebouv^^.

t3 ^S kcedoe, knop van bladen, bloemen of

bloesems, in zijne eerste ontwikke-

ling. — z. koentoem.

^ O kodi (uit 't Tamil, T.), twintigtal, snees,

stijg; van papier riem,

C J^^^ ^' '^®*^^^' ^^^^' ^^^ ^j^^ó^SDi^xc,

IL, batav., verb. van ^j^si. — [B.].

/ h^ó^ kftdis (minder goed, ko^dil),

jeukend huiduitslag, jeuk, schurft;

k. böêta, de zoogenaamde roode hond.

C (3 V '• kö&doeng, verminkt aan de eindle-

^ den; van de eindleden zelve verminkt;

afgekapt; stomp; mengC&doen^, verminken

door het afkappen van een of meer van de

eindleden; afkappen een van de eindleden;

k. p§tai, knobbel (stomp) in den bloesem

van de petai, waaruit de boon voortspruit

(vgL bat. poedoeng, T.).

* IL, kakHÈdoeng:, batav. (uit 't jav., x.),

^ iets over het hoofd dragen bij wijze van

^ sluier.— [B.].

^Q<^^, badjftnfa mengködön^, batav.,

^^ zijn buis sluit hem niet goed om 't

lijf, zit hem hobbezakachtig, zoo de naden

niet effen (ringkas) zijn, als bv. het eene

stuk, dat langer was dan het andere, zóó

aan dit is vastgenaaid, dat er hier en daar

gedeelten omhoog staan (bal. m^kodoi^an,

hol als bv. een hoed, T.).— [H.].

(w-3\3 ó köêdap, eten buiten den gewonen

tijd.

L^ 3 lS Ó kö&doep, als het ware uit tijdver-

drijf een beetje eten.

C ^J lS Ó L kódok, onderst gedeelte van den

nek (zelden).

* IL, batav. (uit H jav., T.), kikvorsch; mas

k.^ platina op de Z. 0. kust van Borneo.—
[B.]. — tïkam k., steek door iets, bv. door

een kleed, papier, het vel of dergelijke,

waarbij de daardoor ontstane lap opgelicht

is en als het ware den vorm van een'

kikvorsch vertoont; ködok-S, de zuiger van

eene pomp, vergeleken bij een' kikvorsch.

)ó ó kffidil, z. köëdis.

^ j^(^ O kOêdara, w. sum., houten hamer

met korte steel. — [N.].

/ Cl> o kcèdai, rowcfr6e/e/rfoo5 met deksel,

oorspronkelijk van rotting gevlochten.

'k (C^(^ O ködé, koet., = k^ra. — [T.].

1 p k®ra, milt; verstopping en opzetting

der milt; koorts^ 'daardoor vei^oorza&kt
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(z. d^raam); k(ftra-3, soort landschildpad

(men. ook: hangslot, T.); S'', (verbastering

van j^y? T.), ^öor/ /coH oorlogsvaariuig,

thans niet meer in gebruik; k. padi, naam

der kleinste soort van landschildpad.

t a5 I. köèwar, verb. van chawar.

IL, mengCêii'arken, met iels in de rondte

steken, slaan of wroeten in iels, zooals bv.

met eene stang in eene put, of in het water

in de pul, met een' slok in den modder,

met een liniaal onder de tafel.

^3 1 P I- köred, laatste beetje, restantje,

*II. en meng'öred eu ng^öred, balav.

(soend.), bewieden. — [T.].

f u^ S ó ktferas, z. ^iSjS .

C J^ ) ^ köèroes, mager; schraal; tenger,

f M S ó köëris, w^as door den schrijver

niet ingevuld (koet., schurft] vgl.

soend. en bat. of^ris,; kinderpokken, T.).—
kóresan, balav. (bal, T.), schurftachtig,

gekorven.— [B.].

kö^rang, ontoereikend; minder, min,

te min, ontbrekend; gebrek hebben aan

iets; behoefte hebben aan iets; jang k.

dib^lï, het ontbrekende moet aangekocht

worden; hamba k. wang, ik heb behoefte

aan geld; k. p^reksa, er is (van mijne

zijde) gebrek aan onderzoek (dienaangaande),

een beleefd antwoord voor t ij a d ^ tahoe;

k, s?hïris s^b^lai^? (daar onlbreekl
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slechts een stuk aan oenVpot vol), rfaar

ontbreekt slechts zoo weinig; kcBran^iya, len

minste, op zijn minst; seiLiÈrung^ minste;

de minste; s. dari padgi kamoe, de

minste van u.

Ö s ó köêroenjf , hok, schuthok, kooi; afge»

schoten ruimte voor den gezaghebber

van een vaarluig, kajuit; inens^o^roeHfifkfn,

in een hok enz, zetten of opsluiten, schutten,

kooien; k. b a dj a u {kajuit op de i^ijze der

Badjau), met eene opening in het midden

der kap, over de geheele lengte, die alleen

met matten dicht gedekt wordt; k. mali,

kajuit, met eene kap, zonder zoodanige

opening in het midden. — *batav., ajam
koeróengan (bal), klophaan (vgl. de analogie

van 't makass. djangang songkókang en

dj a ng a ng m a cê r o e ng) ; kcèroen^-batai^,

een /y/cfraar, meestal van bamboe.-— [T.].

•X- C . lp kSran;, balav. (soend.), een

vischmand (soend. ook po rang en

vgl. k ê rang II.).— [T.].

-x^ c. . o I. korong^^ w. sum., de kring om

den hals der duiven. — [N.].

IL, körong;-2, uitroepende nabootsing van

een voortdurend rammelend geluid, zooals

bv. dat van eene hoeveelbeid kogels, die in

een' hollen bamboes heen en weder geschut

worden; zoodanig geluid (z. k^rocng).

p, kÓ koreng, bemorsd met onregelmatige

^^ vlakken en strepen , zooals bv. oen

86
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kolenbrander; van het vel van beesten

onregelmatig gevlakt en gestreept; van eene

morsige kleur; schurft (vgl. jav., T.).

L
,

^
3 \ O kftrap , ringworm , soorten : k .

pakan, gadjah, k. ajam; k. s(ê-

soe, soort uitslag rondom de tepels van

zuigende vi^omven, door onreinheid ontstaan.

L i K ó körok, uitholling door uitholling

ontstaan: gang in den loop van een

vuurroer (z. aloer en g^lcBgoer); me-

ngorol^, den grond uithollen, zooals bij den

wijnbouw.

L,^S i ^ (en görek), mengorek, peuteren,

wroeten, een onregelmatig gat maken

met iets puntigs [in iets] ; peuteren enz. naar

iets, uitpeuteren, uitwroeten, delven.

^
^ J

1 p koral of kolar, batav. en jav. —
Holl. koraal.— z. k^rèès.

A t jp kSran, naam van een' zoulwater-

visch (vgL onder senang in, T.).

2$ \ ^ -> z- onder l^ (T.).

•X- Ö ) ^j bfkoroh, koet., snorken inden

slaap.— [T.].

C C S ^S I- kcèrai, groote aderen of vlam-

men in hout, marmer en derge-

lijke (z. barik).

-^z»*;^ ) 4^ kftrikan, w. suni., een

welriekende houtsoort.

m-

/ sf^^Ó kftsaen kosa— skr. angkoesa—

,

stok met een' ijzeren haak, waar-

mede elefanten geregeerd worden (vgl.

angkoes en akoes, welke laatste door

R. opgegeven vorm in oud-jav. gedichten

voorkomt, waar de versmaat een korte

lettergreep eischt, T.).

/ s^è ^Ó I- kftsoc, naam eener struik.

* II., malak. en singap., fluisteren.

/ Sf^^Ó köèsi — skr. koes a— naam eener

soort van gras, dat bij plechtige ge-

legenheden in Hindostan gebruikt wordt—
poa cynosuraides.

/ jggj.J> köèwas, alleen in k(Èwas-kaïs.

/ j^^S en köèïs, meng'dèwis, van zijne

plaats schoppen of slingeren, zooals

bv. een' steen, met den voet, een* stok,

een' vinger of dergelijke.

^^^ysj^ 4-5 kcL»soet, verward; in de war.

fL^Lj kosong, ledig; ijdel.

^.._JiA^^ 4j> , kcSsak-kasik , dikwerf en naar

verschillende richtingen van plaats

veranderen; veel en verschillend werk ver-

richten; in wanorde door elkander smijten,

bv. boeken op eene tafel.

L-^w4^ of j«./, men., = j*-./ (T.).

L«JUu 4*3 ? ba-kö&sik, men., zich eventjes

verroeren (T.).
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LiSs^J4 %S J mflifosek, korrelige voorwer-

pen, zooals bv. rijst ivasschen door

eene ronddraaiende wrijving met de hand.

)ww 4^ kftsal, herhaaldelijk over iets heen

en weder of in de rondte wrijven,

zooals bv. met gom elastiek over papier, met

de hand over een* draad garen, waardoor

die tot een klomp in een gewerkt wordt.

Lw 5-5 kSsil, een* last beetje voor beetje

voortbewegen; een werk beetje

voor beetje verrichten; van een' persoon,

beetje voor beetje werken voor een zeker

doel; beetje voor beetje bearbeiden ^ h\ , voor

een ^eker doel, of een land, dat men

w^enscht in bezit Ie nemen, gelijk de

Europeanen in Indië (z. kóêtil).

WW 4J5 kcJèsam, dof; mat; zonder glans

^
(jav. köëtj^m, T.).

^ ..^/^ ^S kèsèn, batav. (soend. of bal.),

dapper, moedig. — [T.].

C ^ h^^ ^^ ' tepoeng koesö^i, z. onder

l^poeng.

<\5 %-5? KMa of Knfa^ vervallen stad in

asiat. Turkije, onder Bagdad, door

den Khalif 'Oemar gesticht en bevat de

moskee, in welke *Alï vermoord werd.

-köwang, koet., ^ b^rkui-

bang.-[T.].

^ c. %.^ y k€waiif-3, balav. (soend.), zeker

^ w^aterbeest als een kakkerlak onge-

veer er uitziende (bal. koebang-2; jav.

kow^angan). — [T.].

C^^V^ I., bus, kilfcpi — skr. köepi —
flesch, om het even van welke

substantie ter bewaring van het een of

ander, bv. thee, buskruid en dergelijke;

öbat dcêwa k., twee blikjes kruid.

II., — verb. ned. — koffij (z. H^^ï).

C *i ^-3 köpl, van allerbande handelingen,

doch inz. van taal, uitspraak,

schrift, spelling verkeerd, averechtsch,

C
,
_ V 4J3 kffipé, batav.,: k^pé, iets, bv. gaar

gekookt buffelsvleesch, met de vin-

gers uit elkander trekken, de fijne draden

en stukken worden dan gebraden. Zulk

een gerecht heet s^bit (^). — [H.].

(^ 3 %.S y köêpoe-8, vlinder, kapel (vgl. k^-

köêpoe).

V,;>/vJj ^S !• kopet, naam van een stam ei-

land-bewoners, thans onder Riouw-

Lingga.

II., van haken en haakvormige dingen

niet wijd geopend, nauw in die bet.; eng;

van wegen, rivieren en dergelijke nauw,

smal; van vertrekken, huizen enz. nauw,

eng; dandan k. laoet, nauwe planken*

versierselen aan den voorsteven van een

vaartuig op de wijze der orang laoet, die

daarin van de gewone dandan afwijken, dat

de verschansing verlengende planken veel

(1) Naar de zaak, z. Gericke*s jav. wdb.— [T.].

36*
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korter zijn en ook niet evenwijdig loopen,

maar convergeeren , waardoor de opening

tussclien de uiteinden nauwer wordt.

^C^* Jj^ köperak, batav. (jav., T.),

bamboezen klepper om vogels

ter verschrikken; kaköperak (soend.), vogels

verschrikken met kleppers. — [B.].

/ xMv3p) mengCêpas, schillen, pellen, dop-

pen; villen
f
ontvellen (z. k^löêpas

en g^löêpas).

/ h^ Ó kffipis, z. k(Bpis-k^rcèpis.

'^ O kffipany, naam eener soort van zout-

water-mossel— mylilus. — Vroeger en

thans nog te T^rangganoe: gondgewicht=
V4 djampal (z. tali).

)t p^iO kc^peng, batav. (jav., T.), achter-

waarts gekeerd (van buffelhorens).—
[B.].

* iJs^ kffiplnj, batav. (jav., T.), oor.-- [B.].

L iL-3 ó I- kffipak , aftrekken of afplukken

van een stuk (grooter dan door

kopek) van de schil of de korst van iets.

IL, batav. (bal. verbastering van 't jav.

pcëpak, T.), kiezen krijgen van paar-

den.— [B.].

III., z. onder ^j^

-

(^ QJ ^'S kopok, soort van een paar koperen

bekkens, waarvan de twee onder-

bukken met een' knobbel in een houten

blok (róêmah) zitten en de twee bovenstuk-

ken, waarmede geslagen wordt, gehanteerd

worden.

kopek (vgl. ^s^i , T.), aftrekken

of afplukken van een stuk (kleinder

dan door kopak) van de schil of de korst

van iets; de borsten waarin geene zog is;

van daar: de moeder van geringe afkomst

van een kind, dat een' vorstelijken persoon

tot vader heeft; klein hoofdkussen voor kleine

kinderen; men^öpek, zuigen aan iets, bv.

aan eene borst, waarin geen vocht is.

<K^ ó kopah, van eene menigte in de

rondte verspreid, zooals bv, eene me-

nigte boeken, het bloed van eene geslachte

kip; berköpali dengng^an darah, vaneene

vrouw de stonden hebben.

^ / ^3 ó köèpe en kepé, z. k^pé, batav.,

plukken, ontbolsteren.— [B.]; beter

is x^^ (kopeq), men^opeq, van iets

een stuk afbreken met de vingers, in stuk-^

ken knijpen vruchten als de rambcêtan,

de manggis bv.; z. C^»^. — [T.].

^ *

, Z. tAAi'.

^I^^^^^JiaJO kffipïjak, batav, (soend., T.),

uilwasschen (bv. salade). — [B.].

i^uj ó köpïjah, z. juAi*.

L 'i 4-D köwak, van voorwerpen, die uit

naast elkander staande dingen be-

staan, zooals bv. eene omheining, eene
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slaglinie geopend; meiigSwak, uit elkander

douwen de palissaden bv. eener omheining.

L *^ A^ kftwak [door den neus uit te spre-

ken], een geluid maken, zooals bv.

dat van een pas geboren kind, een' buffel

en dergelijke.

is^ JU kcèkoe, klauw ook van een anker,

nagel; hoef; k. pasak, nagel van

een mensch, welks oppervlakte niet effen is,

maar uit smalle, in de lengte evenwijdig

met elkander loopende strookjes bestaat;

k. möêda, nagelbed; böênga k., de huid

bij het nagelbed; k. b^rbcënga (de nagel

bloeit), zegt men, wanneer zich witte

spikkels op den nagel vertoonen.

Mri,jS Ó köki, batav. — verb. — , kok;

kokkin.

y c/

\^^^yQ ó , sier, gesternte,
'

^ [,^;yS ó kö&koet, batav. (soend.), verple-

gen. — [B.].

\;^y^ £> kökot, van handen en voeten ver-

krimpt, zoodat zij een harkachlig

aanzien bekomen; kram, haak; kram en

oog; mengökot, met de vingers, evenals met

eetie hark, bijeen schrapen of naar zich toe

halen (men. mangftkoet) uitkrabben bv.

het aan den pot, onderin, hechtende

aanbrandsel, T.); k. laki-2, kram; k.

b^tin^ (en, minder goed, p?r?mpóêwan),

oog, waar de kram in komt.

^ Y ¥ ^^^^^^i batav., klapperrasp (meestal

koekcêran, T.).— [B.].

2^. mensrcêkoer, schrapen, afkrabben,

uitkrabben, bv. de kern uit den dop eener

kokosnoot (men. manahan köêkoer, bena-

ming van een cocosnoot, die zoo oud is,

dat zij van binnen rammelt, T.).

III., kirren (zooals de duiven); vgl.

t(?köekoer.

/ jj^ ó 1- kêèkoes, damp, wasem, stoom;

mengoèkoes, in damp koken; koken

met een omhulsel (kom, mand enz.) inkoken-

de vocht; overhalen, stoken; distelleeren (».

dangdang, T.); koeko^san, naam van een

vruchtboom, van welks bast men veelal het

toestel voor k. maakt.

II., mengoËkas mengakas, w. sum.,

nieuwsgierig; alles onderzoeken; in atle

hoeken en gaten kijken; beide woorden

hebben dezelfde beteekenis, doch worden

meestal te samen gebruikt.— [N.].

/ knO j^, kókösan, batav. (jav., T.), eene

vrucht gelijkende op dedöëkoe. —
[B.].

iS ó kSèkang;, z. kongkang I.

(^,,_,fl3 fS kö&koep, aangeslibd zand aan de

mondingen van rivieren; póëlau k.,

naam van een eilandje, westelijk van de stad

Singapoera en dicht onder den wal, zoo

genoemd, omdat de stroomingen daar iand

aanslibben; s<jlat k., nauwe straat lusschen
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dal eiland en den wal bevaarbaar voor

kleinere vaartuigen, bv. kleine schoeners,

kruisbooten en dergelijke.

4(^ t^JLD O kftkoek en kc^koekero^Joek,

batav. (jav., T.), kraaien.— [B.].

L ft_^ lp kökoiL, Aröatew (van de hanen).—

• #batav., b^kökok, z. k^tok.

^ C-JIAaJO É.-5^ köêkoekbcloek, balav.

(uit'tjav.,T.),wt7. — [B.].

^ L-JL> ^ ^S^o ^-^ kftkoekerftljoek, z,

koekoek.

. ]6 cJS köèkoel, koet., eelt aan de handen

(aan de voeten: b^lolang). — [T.].

JO ^S !• kökol, gekromd, gebogen, in eene

gebogen houding,

IL, m^ii^ökol of men^ölkol, batav. (bal.

kèlkèl, T.),: batok t^rlaloe g^ntj^r,

hoesten en kochen, — [H.].

J(j 4^ kökohj vast y hecht sterke duur-

zaam; stevig (jav. en bal. kcêkoeh,

j O L kcêla of kcélah, z. ^.

*1L, lueiidem kftla (jav.), zijn geslacht

of waren rang verbergen; m^mbabar k.,

zijn geslacht of rang bekend maken (T.).

f] ^J^ kftU (Hindost, T.), wie tegen loon

handenarbeid, inz. zwaren, verricht,

sjouwer, kruier , lastdrager, daglooner; loon

van een* koelt, dagloon; makan of m^-

ngambel k.^ tegen loon handenarbeid, enz.

zwaren, verrichten, op dagloon werken.

\ 43 kcËM'al, heen en weder schudden;

van iels, dat rechtop staat, zich met

het bovenei^id heen en weder bewegen; kcè-

wal-2, zich boven eene oppervlakte bewegen,

zooals bv. de kop van een hert, boven

de struiken, het hoofd van een* zwemmende,

boven het water.

j 4^ koewil (in hik., bv. Sr. R.,en poëzie),

hindoesche tempel; pagode (Tamil

kowil, T.).

O^ 4J> koèloeb (koêloep, koelloeb en

koelloep), verb. van Lili* (z.

köêloep).

i%^J 4^5 köèlat, schimmel; schimmelachtige

vuiligheid, ook op vloeistoffen. —
^ batav, uit 't soend., vuil aan de tanden,

penis enz. (T.); bïbir berköèlat, bleeke

lippen hebben, bv. van vrees; schrik.

^ \j^^ 4j köêloet, w. sum., spoedig,— [Ji],

i^^J kó köelit, omkleedsel, bekleedsel, om-

hulsel; vel, huid; dop, schil; bast,

schors; k . m a n i s , rfe huid van den nagelboom;

k. hari, de opperhuid (epidermis).

^ ^^^ 4.5 kolot, batav. (uit 't soend.. T.),

stokoud. — [B.].

J 4^. z- koral

y 4-D kcfloer, soort broodvrucht met meel-

achtige# eetbare pitten (vgl. tïmboel,

dat Klinkert, die het tïmboel uitspreekt,

voor Rijowsch uitgeeft, T.).
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-K- J ^S ('t juv.kolor? T.),kólöran,balav.,

O

koord om het lijf, buikband.— [B.].

mV.XJUw.J 4,^ kfièlaseutaiia (zelden), skr.,

nahomelingen.y maagschap; fa-

milie.

'jkJ^S 1. köloiig;, ijvoeve, bv.om tin te gra-

ven; lerïpang k., z. onder teripang.

IL, holte onder iels, bv. onder eene tatel.

III., köloil?-^, batav., halsband, hals-

touw, — [B.].

ij itjS > koleng-3, eenzaam en verlaten

rondloopen, zooals bv. eene wees.

iju iJ 4^ I- kflèlang-kaliiig', heen en

weder gaan.

IL, batav. ('t jav. kolang-kaling, T.),

de sagueervruchten; geconfljt gewoonlijk

in 't brabbelmaleisch bóëwah at^p ge-

naamd.- [T.].

C ft.J É.^ kóèloep — verb. van ^^ —

,

onbesnedene, als troetelnaam voor

onbesneden jongens; met eene tuil opgerold,

zooals bv. een matten zeil, eene kaart, eene

rol linnen.

^ L Q.J O kölak, soek., krom stukje hout,

aan hel onderste einde eenig-

zins bol, waarmede sambal en andere

kruiderijen op de sangkalan of detjcêwik

fijn gewreven worden.

)f L-JLIa^, sftwara kölök, batav., ^e/mc/

ten deele in de keel blijvende

steken, en daardoor onverstaanbaar, bv. van

iemand die verschrikt wakker wordt. —
[11.]; bal. stom, niet kunnen spreken (T.).

LlisJ ^S kölek, soort kleine boot (zeevaar-

tuig). — itr batav., snelzeilend vis-

schersvaariuig, met één' mast en een* scherpen

gckrulden voor- en achtersteven.— [B.].

>J 40 kölani (uit *t Tamil, T.), vijven

>J %-5 ) lufngöBloeui , iets in den mond keen

^>

en weder bewegen,

S köèlim, naam van een* boom.

.. J 4^ (jav., T.) ko^lon (in bik. en poë'-

zie) = baraL

<^LJ 4-5 I- köêlah, soort asam (wilde mang-

ga) die eene eetl»are vrucht draagt.

IL, z. ili r.

IlL, z. k(êU L

<KJ kó y Sjer köloh*^, verfwater, dat uit

een stuk geverfde stoffe uitgewrongen

is, oi' dat reeds lot verven gediend heeft,

en dus minder verfdeeltjes beval.

cK«J 4-5 1 köleh-3, zetmeel in balletjes,

/ ^4-5 L kcèlai, naam eener eetbare zout-

water-slak, van welker schaal in

Europa knopen en dergelijke gemaakt

worden.

IL, slap naar beneden hangen^ zooals bv.

'l hoofd van een doode, een gebroken

arm, enz. *
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^/J^y 9 kekolé, balav., de köBwé wadjik

zoolang zij nog week is en zich in

de k^kèntjèng bevindt.— [H.].

^p , kcema-i^, z. UCc^.

\^ys/^ £ , kffimat-kamit, van den mond 6e-

wegingen maken, als bij het spreken

of ef(*n.

ycó kffimoer, uilspoelen den mond; gor*

gelen,

/ j^^^ó I- kSmIs,— verb. ned.—kommies.

II., snor, knevel; inz. de lange haren,

die men aan de hoeken van den mond laai

groeien; sikje onder den onderlip.

' p^ ó kSliieng, klein in zijne soort.

t r"^^^ kftmal, de sporen (heizij kreukels of

morsigheid) aan zich dragend van ge-

bruiki Ie zijn, zooals bv. papier, linnengoed

en dergelijke; gebruikt , in dien zin; rer-

kreukt, verfammeld; verfamfooid; hemorsd;

vermomd (vgl. bal. köêm^l of kóm^l, T.).

^wO ó kftnian, zier, stofje, atoom; kleine

huidmade, huidworm, huidmijt; k.

dj ala r , kleine huidmade, die in de huid

voortkmipl en daardoor eene voorlkruipende

verzweering veroorzaakt, die denzelfden

naam voert, de schUrflmijt; k. 5j^r, water-

puistje; k. düédoel^, huidmijl, die niet van

bare plaats gaat.

( c^ V ^^^^^^ lijstwerk door rechtlijnige

'*^ insnijdingen^ waardoor verdiepingen

en verhevenheden ontstaan; k. g?l(Sgoer,

lijstwerk met hollen en rondjes (z. ^l<?s).

c y
y .of

/^ju 9. zijn, gebeuren; — met plur. J\^]

wezen, aan zijn, bestaan, wezenlijk'

heid;— pi., het wezenlijke van iets,

iJ p kö&iiliig, geel; k. l^mak k^ttam,

bleekgeel, zooals bv. theebanket; nasi

kil&Diii^ z. onder nasï; k^kcenïngan, ver-

schillende voorwerpen van eene geele kleur,

die Ie gebruiken een voorrecht van den vorst

is.— ^k(Biiiug:aii, batav. (jav.), geel koper.—

[B.].

ii ó kfiênang en meer gebr. kffinang^-S,

vuurvlieg, glimworm; k. s^k^bon,

invalling van diamanten rondom iets, bv.

om een' anderen edelsteen, een' knoop.

..o j5 kê^iioeii, gerucht, zeggen, volgens

gerucht, volgens zeggen, zegt (zeide)

men (hij, zij, hel); kan soms door „zoude,

enz." vertaald worden; itoe satoe dj^nis

dari pada (!! T.) *ilmoe siliir djöêg^

kcênoen, dit zou eene soort van hekserij zijn,

éJlJ u kffinoeli, z. onder ^ .

/ J o k®niq (dat even goed k(!^nit als

ko^nik kan zijn), z. köênjit.

A jp kC&wan, soort fazant — de argus —
(lamp. id., bat. cêwo of óêo, T.).

*

^7i lu koh, batav. ('t jav. kd als uitroe-

ping, T.), tochl tegen verwachting,

ada k.! zie, het is er! bagoes* k., zie;
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het is mooil djSdi k., het is er toch doorl

(bv. het engagement); het is toch goed

uitgevallen; mahal k.I dat is duurder dan

ik dacht; anak laki-2 k., zie, het is een

jongetje! (in plaats van een meisje); dïja

ïkoet k.I hij is toch meegegaan! — [B.].

H ó kofewah, sop, nat, saus.

iiSb ó köhonj, siinicend, zooals bv. een

drooge kreng, bedorven b^latjan,

bedorven drooge visch.

^(^ qA ip kcBhak, w. sum., ruimte met

' de handen maken, iets met de

handen van elkander trekken of duwen om

ergens door te komen.— [N.].

^/ ^ 4> I., herkm^ knielen; gelmield.

II.— oorspr. chin.—, ranlê k., medail-

lon, halsplaalje en ketting, — [B.].

/ C 4^ koèjoe, van het gelaat of de

oogen, zooals bv. van iemand, die

een* veldslag of een proces verloren heeft,

van een trotschaard of snoeshaan, die ver-

nederd is enz., verslagenheid of demoediging

uitdrukicend.

^ /C 4^ k5jo, batav., pleister tegen hoofd-

pijn.— [B.]; beter jj/ (vgl. kcê-

joe|^ IL), wit rond pleistertje op de slapen,

om de koude er uit te doen trekken (T.).

(C,^S koewê (zelden)— oorspr. chin. —

,

koek; gebak; versnapering.

(C ^£ (jav.) kowé, jav. brabbel-mal. =«

^ngkau (B.).

) J<^ O kawitra (skr. of oud-jav. pavtri-

tra) ben. van een heiligend water

in de verhalen.— [T.].

ko^Jan;, men., zekere epidemi-

sche ziekte onder de hoenders (bat

öéjang en g(BJang).— [T.].

«j O kc&Joeng, zeker zoutwater-schelpdier.

C o N o^ kcyoep, doornat,

^ _ o % O^ » mcngöjak, scheuren; rijten;

verscheuren; verrijlen; keloJa^fLi

van vel, schil, bast en dergelijke loslaten

van het lichaam, hetzij geheel of gedeeltelijk.

L^ Q^^ 4O I. kCfejoek, (zelden), hond (ook

koet., bat. en lamp. maar meer

in gebruik bij 't roepen van honden, T.).

II. (vgl. onder kojo, T.), pleister {mei.).

,*0 4^3 köjan, zeker gewicht, van versch,

zwaarte. De meest gebr. kojan^s

zijn van 27, 28, 30 of 40 pïkoel.

\^^^y ^ kc^njit (men. ^^ , T.), naam

eener plant, welker wortel in de

keuken en als medicijn gebruikt wordt—
kurkuma; crocus indicus — ; de wortel

zelf (bal. id.; jav. koenir, bat. hoenik,

T.); ïboe k., de hoofd- of eigenlijke wortel ,

van de kurkuma waarmede ook de tooverij,

genaamd töêdjoe, gedreven wordt; analj:

k., de lootjes, die aan den hoofdwortel zitten;
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sekAilJit) naam eener struik welker zeef

biltere wortel als geneesmiddel voor de oogen

gebruikt wordt; küÈnjit-S, naam eener krui-

pende plant met geele wortels, als bindsel

weinig deugdzaam.

mJ ^lS 9 konjoiig'-l^, plotseling, onverwachts.

^LJi-f, ^-^ ko&njoek, batav. (jav., T.),

aapje. -- [h.].

A^ 4j , mengffinjah, kauwen, mommelen,

zooals oude lieden; z. mamaV.

<K^ L kali, interj. voor degeluiden, Afaaruit

een schaterende lach bestaat; zoodanig

geluid (z. dekkah).

IL, batav. (chin. k a) , lijm, vischlijm.^ [B.] .

uu ^

/j\.^J> plur. van ^l^'.

/ y

*dt^\j2^ , voorspelling, waarzegging wigche-

larij; kunst, priesterschap.

O y^D 9
pers., barnsteen, eig. kleinigheden

roovend, d. i. aan zich trekkend

(z. ambar).

c y

(^_ rsö 5 ,
grot, spelonk; asijl; u-ft^l^-^ls?^^)

(de makkers van de spelonk) of

uJ^CiïJjt) {de lieden van de spelonk), de

zeven slapers. Hunne namen zijn, volgens

de legende: U^^, (Malchus der christ.

leg.?); liL..Cc
, (Maximianus der christ. leg f) ;

IUm..* ; (J^^j^^
(Martinianus der christ. legen-

de); {^^f,^\
4^y)jU en g^yWh» >M aS .

Hun hond heette : .-uLj* : ^y'-^ilw»^ was de

naam van den koning, onder wien zij in

de spelonk gingen, en (j^y-^^^J^s die van

den vorst onder wiens regering zij weder

te voorschijn kwamen, nadat zij 309 jaren

geslapen hadden; vgl. koran, XVHI, ge-

noemd uJ^J) .

y y y

^CkOl^ plnr. van ^l^.

L. ^ lS^kD.^ kehendak, wil, verlangen,

begeerte; begeeren; oogmerk; be-

doeling; willen; verlangen; begeeren; beoogen;

bedoelen; k. hati, hartelust; hartewensch;

sekehendak, dezelfde wil enz.; naar ver-

langen , naar begeeren.

^ ^^2-5 plnr. van ^4

,

^ / ^ kê, van singkê (chin.), balav., chinees;

baas; nieuweling. — [B.].

/ J> I. kija, kettingsteek (naaikunst); k. sang-

'* koet of k. bööuga sanibau, z. onder

böênga; k. döëwa kali, het dubbel stikken,

eens langs de plooi en eens langs den inslag.

U., bedrog; dubbelhartigheid; kïja-S of ijoe

kija-)S, zekere zoutwater-visch; van voren

een rog, van achteren een haai gelijkende

(bal. kakja, haai; vgl. ook jav. kéké, T.).

/c\^ '^y*** ^f kijahi (in bik. en poëzie),

titel, aan bejaarde mannen of geesten

gegeven (jav., T.); oudje (vertrouwelijk);

z. njaï.
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J^O , pers., kwaadwillig, kwalijkgezind.

J,aÓ kibar, wapperen, fladderen; van vogels

de vlerken uittrekken en bewegen , om

te vliegen.

/ j^è%/^ó I* kibaS) eene schuddende beweging

maken met iets, bv. een* doek, tegen

iets, l)v. tegen muggen, om ze weg te jagen,

tegen een gordijn, om er de muggen uit te

jagen; tegen iets dat bestofd is, om het van

het stof te ontdoen; eene horizontale terts

slaan met een* sabel tegen iemand (z.

k^bbas).

IL, z. ^U^.

^ Aa>Ó kiboel, batav. (uit 't bal., T.),

staartstreekf bv. van kippen. — [B.].

(^^;^^ kita, pron. pers. 1 plur., wij, met

insluiting van den aangesprokene (in

tegenoverstelling van kami, T.). Wordt

ook voor ik en gij (sing. en plur.) gebruikt;

kita, in stede van ik, is onbeleefd en

trolsch, behalve in brieven aan lieden van

denzelfden stand; anak k., 07is kind, in

stede van uw kind, is familiaar.
u;

\j;/^/p kijoet, piepen, zooals bv. eene deur

of slot.

^ V^'vCO kètoet, batav. (bal. kitoet, T.),rfe

pisangs aan de onderste sisiran van

een tandan, de kleinste namentlijk.-~[H.].

yjS , tiifngïturkeii, het achtereinde van

iets, bv. van een kanon naar de eene

of naar de andere kant draaien; berlutttr,

wentelen om eene as, wentelen om een

middelpunt; draaien; bintaiig: berkitari

dwaalster (z. êdar).

kitan^, zeker eetbare zoutwater-visch,

met venijnige stekels.

j^Jió L kitin^ (vuig.), stukje; weinigje;

kruimpje,

II., soek., de lepra, waarbij vingers en

tecnen afrotten (jav. kit ing, T.).

^ iXO > kêtêiigan, batav. (uit 't bal., T-),

in het klein, bij beetjes, — [B.].

^ Ldivw kitik, batav., kittelen (bal gè-

dèk, T.).— [B.].

jOüo !•» niengëtel, knijpen, door een weinig

van iets tusschen de nagels of de toppen

van de vingers te nemen (vgl. g^til, T.).

II., batav.— verb.— ned.— ketel,— [B.j.

^ LSa^ kêtê of .AA^ (lees ^, T.),

w. sum., klein, gering, weinig;

m^nduèwa k., in een sukkeldrafje. — [N.].

^^^^ këdjoe — port. queyo—, kaas.

ree; kidjan^-2, soort van rood,

stekelig koraal, dat als geneesmiddel ge-

bruikt wordt.

^/S kidjiiig:, zekere eetbare zoutwater- >

mossel.

C_^fljS..\.>ö kidjip, pinkoogen, knikoogen.

^ iLj5^\vO kïdjaiig*, naam eener soort van

è^

. ^S^\j6 kidjai, naam van een* boom.
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^^a^ö kgtii —^ eng. ketch (ned. kits)—, brik.

këtjen^, van een oog halfgesloten;

half gesloten zijn; oogsluiting, waar-

bij het oog half gesloten wordt (vgl.

pïtjing, T.); oogenblik; sekêtfen^ mata

tïdd akoe tldor, zelfs geen oogenblik heb ik

geslapen; metiget^eng^ pinken; pinkoogen.

LiS\Spj6 I. kêt)ek, zeker dobbelspel met

duiten, waarvan eene greep bij

vieren gesteld wordt. De rest bepaalt de

winst. — * kitjik, batav. (jav. ketjek, T.),

zeker damspel, en deszelfs pitten,— [B.].

II., aanhoudend en door allerhande midde-

len, inz. door vleitaal, aandringen bij iemand

om iets te verkrijgen. — *men., mangètjèk

(^Vf^A«^), praten, babbelen; kletsen (T.).

J^Sê^jS këtjoh, aangaan, tieren, veel bewe-

ging maken, het zeer druk hebben.

, pers., naam van een* koning

van Iran (Cosroês).

^Xo , ^kida-3, versierselen van goudblik

(loovertjes) aan de randen van eefte

dendang; papan k., smalle reep van

gmdUik^ waaraan de k. hangen.

¥cQ,ÓJp kïdai^, batav. uit 't jav.,:

^ kïdjang (T.).

CiJicXOj kêdek-2, waggelend gaan, z(iQdh

bv. eene eend.

jÜCO kidal, gewoonlijk de linkerhand ge'

bruiken, linksch in die bet.

(jcXp (jav., T.) kïdoel (in bik. en poëzie):

selatan.

^ÖoS f kidam-S-an, Bandj.,: geschenken

voor een zwangere vrouw aangebracht?

(Ngadjoe-daj. kïdam; z. ^.xj)). — [T.].

^mjS kïra, denken, dunken, oordeelen, zich

verbeelden; van meening zijn, gissen,

bedenken, achten, oordeelen, beoordeelen;

berekenen, afmeten, in dien zin begrooten;

beramen; vermoeden, overleggen, overwegen;

kira-2, maat (waarmede gemeten wordt).

yjO këra, werktuig voor het lint- ofkoordwe-

ven; t^noen k., lintweven; lampen^

kouzen-weven; koordweven, zooals de töeli-2

van eene k^ris.

^^jS kiri, links, linkereinde; linksch. —
# mengiri, batav., linksch zijn. — [B.].

L** J y^ 9 kèrètan, z. onder j^.

, berkiring, z. Deel I., bl. 224 links.

A ^ I. kërang, dient alleen ter vorming

^ eener varieerende herhaling van kê-

roh; k. kêroh, bijvoegen.

# II., men,, groote soort visch-mand of korf

(vgl. bat. hïrang en z. kórang).— [T.],

C yj6 > kërongf-S, naam van een' zoutwater-

^ visch.

C 3 w^ I- kirap, naar omhoog komen en

weder weggaan, zooals bv. de riemen

bij het roeien, of de vlerken van een' vogel,

^ie op wil vliegen; opduiken van onder de
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kïm en weder verdwijnen, zooals bv. een

zandstrand, gezien van een op- en neder-

gaand vaartuig.

II., kirapin, balav. (jav. kirab, T.), vuil

wegsloffen of waaien, — [B.].— mangirap,

w. sum., fladderen^ vliegen; uitslaan ge-

waschen en uitgewrongen linnen goed;

wrijven met een doek bv. — [N.].

L
,

^ yjS kïrip, zekere eetbare zoutwater-

mosseL

^ CJ> wy I kèrèk (oost-jav., T.), goela

se-kèrèk, batav., 72 l^^^og-

koes f= Vj^ kodjor). ~ [H.].

II. (vgl. k^rikan, T.), de schijf van eene

katrol; katrol; blok (z. takal); k. anïjan,

bij het weven bovenst gedeelte van den

kettingscheerder.— [B.]; * kérêtan of kere-

kan, batav. (bal, T.), katrol; hijschblok,—
*Bandj. uit 't jav., mangerek: een vlag

hijselen. — [T.].

, mengkirik, batav. (oud-jav. ki-

rig, 1,), rillen y ijzen, kippevel

Arygien. — [B.].

i* yj6 1 berkirim, zenden; mengirimken,

verzenden, sturen; mengirimi, iets

zenden aan iemand; kiriman, het gezon-

dene, gezonden geschenk; het te zendene;

te zenden geschenk,

'S *-jy kêroli, van de rechte richting afge-

wend; valsch, slinksch, arglistig;

ontwijkend; van de rechte richting afgewend;

fopperij; enz.; valschelijk enz. behandelen;

van de rechte richting afwenden; misleiden,

om den tuin leiden (z. ook onder kêrang).

/C y^jS 9 menjirai, door uitschudding ver-

wijderen, bv. stof uit een kleed,

door het kleed uit Ie schudden; afschudden,

ruchtbaar maken; uitstrooien; uitschudden

(schuddend reinigen) bv. een kleed; mengi-

rai boêloe, zich de vederen uitschudden

(van een vogel ^a/Jo) J\ó ^^U. Jojkfj,

T.). — * mangirai, men., klapwieken; ta-

kirai , ergens over hangen te wapperen van

een kleedingstuk r kirajan, touw, rek of iets

anders waarover kleederen hangen, — [T.].

/ M>J<Ó > beurs, zakje; brievenzakje,

r v^>0 I. kïsa, soort klein sleepnet, dat

voor dames wel eens van zijden garen

gemaakt wordt.

* IL, batav. (jav., T.), zakje of iets derge-

lijks, waarin men vruchten en bloemen

hult, om ze tegen vogels, vledermuizen

enz. te beveiligen; gevlochten vruchten-

mandje. — [B.].

III., w. sum., in de war brengen. — [N.],

/ KM^ kïsi, spil van eene spoel (p^l^ting)

of een rad, zooals bv. van een spin-

newiel (rabat); kisi-S, tralieên, traliewerk,

hekwerk, rasterwerk.

•5t / JJM l* kijas, koet., bezem. ~[T.].

II., k^rêta kijas, batav., gewone huurwagen.
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*IIi., kijasln, ioi herstel van gezondheid

mar elders gaan, — [B.].

^j;^M*»^ kêsoet, schuiven over eene vlakte,

zooals bv. de kleine kinderen, die

nog niet kunnen loopen, met hun achterste

over den vloer; opschuiven,

^\;>NAw^vO kisoet, bafav. (bal. of jav., T.),

gerimpeld.-— [B.]; vgl. k^rïsoet

/O I. (en vuig, kessar), berkisar, draaien,

zich in een* kring bewegen; schuivende

van plaats veranderen; mfngisar, opschuiven;

van richting vei*anderenp blootstellen aan de

wrijving van twee harde voorwerpen , v^aar-

van het eene zich over het andere in

de rondte bev^eegt; pellen of bolsteren, op

die wijze, bv. rijst; malen, verschui-

ven. — * mai^sar s(tbaii?, de oorkrabben

draaijen; fig, een anderen weg inslaan, anders

beginnen te handelen. — [N.].

IL, kisaran, batav. (jav. bekisar. T.),

bastaard, bv. van eene tamme en wilde

duif.

CiisMAi^ s mengêsek", over een' van afstand

tot afstand ingekerfd stuk bamboes

keen en weder strijken met een ander stuk

bamboes, waardoor een tjilpend geluid

ontstaat, ten gevolge waarvan allerhande

kleine vogels komen aanvliegen, en op

lljmroeden gevangen worden; kleine vogels

op die voijze vangen*

/ Vami/5 kisal, taal der ra'jahs, langzaam

werken,

. Va^^a> y \LM\y Z. M en vgl boven kasïlan.

)f2$ \ <X.4w^/5 kïsêh roh, batav., kamper-

foelie. — [B.].

/ -M*iA> , kisajan, men., zeef voor rijst— [T.].

^ ^Lk^ kijong:, bat^av., schulp.— [B.];vgl.

jav. kejong (T.).

c /

CjJa^ , op vf^elke wijze, interrog. en rel.;

CJ^^ ujixi', hoe is het met u F hoe

vaart gij?

i C /

<Kj<Sij<ó 9 hoedanigheid; wijze van zijn; wijze

van een verbum te vormen,

C Q,/6 kêp— eng. c di^ —, slaghoedje.

C^jio kïpoe of kimpoe, kunstenaar; werk-

man.

i gj^^ kijap, staander of vang voormasten

of vlaggestokken, bestaande uit twee

loodrecht staande stevige planken, tusschen

welke, door middel van twee pennen, de

masten of vlaggestokken bevestigd worden.

^^^^,/s^jO kêpot, onregelmatig in malkaar

gefommeld, zooals bv. de punt van een

peperhuis; van den mond samengetrokken,

geplooid, hetzij van natuur of door ziekte;

ineengedoken, zooals bv. een beschaamd

meisje; këpar^ k., *t zelfde met verschei-

denheid, inz. van eene vrouw, die iemand
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voorbijgaat, aan wien zij eerbied verschul-

digd is of waarvoor zij zich schaamt

eenigszins gebukt of ineengedoken^ daarbij

de bijeengebrachte handen langs het lijf

latende afliangen.

H- \j;„/vji/5 kèpèt, batav., zijn partes poste-

riores niet ivasschen; hola n da (??)

k., een eiir, viiilik. —- [H.]; belanda kèpèt,

eeii baar die nog met papier niet als de

inlander met water zijn gat reinigt; de

inlander gebruikt dit kèpèt als scheldwoord

(vgl. jav. kopet).— [T.].

^ L ^* j JdjO 9 kipratin, batav. (jav. tjiprat,

T.), iets, bv. linnengoed, bespren-

, kelen, door zijn natte hand er boven heen

en weer te schudden. — [H.].

/ w^JLo kïpas, waaier (z. ook onder

óêdang, T.); mengipas, met een*

waaier, of wal als zoodanig kan dienen,

bewaaien,

kiping, batav. (jav., T.), het rad

van een padati. — [T.].

iiLo I. këpan?, wacht aan boord van een

vaartuig.

II., batav. (jav., T.), vlechten, h\. touw,

haar. — [H.]; vlecht; gevlochten. — [B.].

III., z. onder këpot.

^jl^ kepeng, z. tïmah. — # soak., kleine

koperen muntr^^l^ duit (z. kepeng).

I. kepak, van arm of been naar

boven gekromd of opgeligt.

II., soek., los (zonder doek) en schrijde*

lings op de heup dragen,

ijS^JUO kêpek^ ingedrukt, zooals bv. deksel

van eene doos, de neus en dergelijke.

jJLÓ kïpal, dicht; vol (niet hol); massief;

van metalen hlom^p; vast (compact);

in een klomp (niet in kleine stukjes of

korrels, zooals bv. goud); ^mas k., goud

in een klomp of klompen; gestempeld

goud in staven, in Japan als ruilmiddel

gebruikt.— * men., ba-kimpal, in een klomp

bij elkander als de witte tuieren bv, (T.).

l hj<.S kïjoek, soort langwerpige dobbelsteen,

bestaande uit dunne platen van ivoor.

(^^Ji>0 kijok [door den neus uit te spreken]

kakelen, zooals een hoen.

c^VaÜaJS , pers. naam van een* koning van

Iran (Cijxares).

C J^^ #v\aAM5 > pers. naam van een' koning

van Iran (Darius, de Meder).

^S^/^ I. kikir, vijl; mengikir, vijlen;

berkikir, de hoedanigheid eener vijl

hebben; köêlit b. (vel, dat de hoedanigheid

eener vijl heeft), kippenvel.

II., schraapzuchtig , inhalig, vrek, gierig.

f y^ó^ó > mengikis, schrappen, schaven,

in dien zin ; afschrappen, afschaven;

uitkrabben; radeeren.

i ^R^s^jQ kikoek, niet op zijn gemak
,

zooals bv, iemand, die geene plaats
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heeft om te schrijven , of iemand die iets voor

hem vreemds moet verrichten; gedwongen;

linksch; boerseh (vgl. jav., T.).

2**. k. rasanja, batav., bevreesd zijn iels

verkeerd te zullen doen, bv. een werk te

verknoeien; bang zijn voor den toorn van zijn

superieur uit een gevoel van onbekwaamheid;

beschroomd zijn bv. tusschen twee heeren

ijtt door te loopen. — [H.] ; krom, scheef,

gedwongen houding.— [B.].

iJ^JSsjO kêkck, uitroepende nabootsing van

het geluid, dat iemand maakt, die

giggelend lachl; naam van een* zoutwater-

visch; ohselschrooi, in den vorm van dien

visch (vgl. \^, T.).

^cJ^ kïkil, z. tïkil.

^pjS kêkol, steekpenning; meng^ëkol, om-

koopen,

^ÓJO I. kêkel, in den hoogsten graad vrek-

kig (z. kïkir).

IL, schudden, zooals bij *t lachen (z.

^/J^ ^^^i (lees: ^ kèkèq, T.),

w. sum., een papegaai (de Niasche,

T.); 2^. snappen als een papegaai. — [N.],

Lp (skr. kila), gcènoeng bfranta kila

(verbastering van Indrakïla, T.), naam

/van een' berg, die in de bikajats dikwerf

genoemd wordt.

•K- \j6 !• kïïl (oud-jav. kluizenares) komt

in eigennamen van kluizenaressen

voor. — [T.].

II., kiIi-3 (minder goed, kilik-3),war/e/;

k. rantai saoeh, wartel van een anker^

ketting; k. dajoeng, roeidol, die los in

het boord zit.

Miy
\jsÓ s verworpen deel van iets; uitschot,

Ka^ kijal, veel en inspannende beweging

maken bij eenig werk, kijal-2> sparte-

len, zich stuiptrekkende bewegen, om zich

aan iets te onttrekken, zooals bv. een dier,

dat aan een' strop gevangen is; terkijal-3

tertawa, moeten spartelen van *t lachen,

LHJO^A^ plur. van l.^.
y

r>\A>ö kïlat, lichtglans; glinstering, flikke-

ring, schittering; bliksem, weerlicht;

k. baoeh (lees: k. bahoe en vgl. 't jav.

woord, T.), z. onder baboe.

•X- r;yU<jO l' kilit, w. sum., verwrikken;

verwringen; verdraaien, — [N.].

II., batav. (uit 't bal., T.),: ènggèt,

vruchten met een haak (of galah) naar zich

toehalen, op die wijze \r\xchien plukken,—
[H.].

yXj6 I- kêlor (vgl. r^moenggi waarmede

r^moenggai door v. d. W. bedoeld

wordt), naam van een' boom, welks blade-

ren, vruchten en wortels gegeten worden.
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De laatste, die veel van mierik hebben,

v^ordt ook- in de europ. geneeskunde als

trekmlddel gebruikt. — Moringa perygos-

perna; guilandina moringa.

*II., be-këlor, koet., schuifelen als een

slang.— [T.].

wLo , mengïïir, een lichaam op een ander

lichaam in korte slagen heen en weder

schuiven^ ; \wee hchsunen op elkander . . . ;

snijdende werktuigen op eene vlakte, hv.

een oliesleen, met horte slagen heen en

weder en tegelijk op en neder bewegen , om er

een fijn scherp aan te geven; td'lan»* itoe

terkilir, die knook wordt heen en weder

geschoven,

f j^èsJ^ , mengïlas, een bindsel met een

knevel of hefboom aanzetten,

jfLj^ kïlang, de twee cylinders, waar lusschen

suikerriet en dergelijke uitgeperst

wordt (zekere uit suikerriet vervaardigde

drank, T.); kilangan, molen met cylinders.

iA>Ö , kêlan^ kêlok, z. onder këlok.

iXo kêlong, soort fuik.

•je-L-ji-A^ I-, mengkilap, balav., blinken;

glimmen.— [B.].

IL, batav., uitspraak van chilaf (B.).

(^ JiAjo këlok en kalok, zwierige lijn,oï

sierlijke kromte, eindigende in eehe

halve spiraal, zooals bv. in de arabesken

of sommig snijwerk, zoodanige krul. Heeft
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men këlok eene krul naar de eene zijde

genoemd, dan is er kalok eene naar de

andere zijde; kêlang-këlok, slangenlijn,,

slangenlijn met uitspringende krullen.

LL>>A>ö s mengëlek, in den arm en op de

heup dragen,, zoodls bv, een* kind,

een' waterpot; menjelek ambin, zulks doen

in een' doek (vgl. onder doek o eng, T.);

këlek-3, balustrade, bv. van eene galerij,

in eene zaal enz.; muur die als zoodanig

dient [eigenlijk niet hooger, dan dat er een

gewoon mensch met den arm op kan leunen;

k. koersï, leuning van een* stoel; k. anak,

galerij over de geheele lengte van eene vorste-^

lijké woning, gelijkvloers met en aan het

middenhuis (t^ngngah astana), zoo ge-

noemd, omdat zij zich, als ware het een

kind, op de heup van het middenhuis

bevindt.

^jSXj^ h, kïlik-S,: kfli-s.

* II. kïlik, batav. (jav., T.), in *t algemeen

met iets kittelen; met een veder kittelen.—
[B.]; k. köêping, in het oor peuteren met

een kippeveer. — [H.].

^•j«AjO kïlan, span (jav., T.); men^an,

bij spannen meten.

4A>0 kïlau, glans, zooals van gepolijste

voorwerpen, verlak, glas, een spie-

gelglad water; onduidelijk door zoodanige

voorwerpen teruggekaatst beeld.

37
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^ÖjS bilah, naam eener niet eetbare zoutwa-

ter-schelp van het geslacht der cypraea.

wA> klma, naam eener zeer groote eetbare

zoutwater-schelp— reuzenschelp ; chama

gigas; tridaena gigas— ; de grootste soort

heet k. gehang.

iluk,4J$ kijaitnbaiig:, naam eener waterplant

die op het water zwemt.

g;^A.^I^ kêmoet, minder goed in plaats

van k^moet.

A^è, kfittol-g, van het onderkakebeen

op en nedergaan bij *t kauwen.

\,.A.4«^ en >Uaa^, scheikunde, alchimie;

steen der wijzen,

.,^>y kini en kinin, in den tegenwoordigen

tijd, tegenwoordig, thans, nu (men.:

sakarang kïni, T.).

/

«

tjw kijan
, gegeven of bepaalde hoegrootheid

(getal), tijd, uitgestrektheid (ruimte);

dftwa kiJan {twee gegeven hoegrootheden) ,

tweemaal het gegevene: tweemaal zooveel;

b^rSp^i k.? (hoeveel gegevene hoegrootheden)

F

hoeveel maal het gegeveneF hoeveel maal?

8fkJ|ao, zoo groot in getal, tijd, uitgestrekt^

heid of ruimte; s. banja|^i^fi {zoo groot,

wat de hoeveelheid daarvan betreft), zoo-

veel. — »^ b , men., = ^J>Si^^ (T.).

, kinai^-je, platte koekjes van gekookte

pceloet (kleefrijst), eerst in de zon

gedroogd, en dan bij gelegenheid in olie

gebakken en met inlandsche suiker begoten.

,.j,JLö kinin, z. kïni.

'^-

¥:

l^

j^ , iu^ng:ijaa, koel., roepen (vgl bat.

pij o, mam ij o), iemand roepen. —
[T.]-.

/^^ kiwl, passagiers op een handels-

vaartuig.

)%>^ këwat, batav., bij de hand,

snibbig. — [B.].

^4^ j O'ltijd durend; eeuwig; éj^), de

eeuwige bij uitnemendheid, d. i. God.

^ (^y^K^ kajöman, batav,(uit'tjav., T.),

verleppen door te veel schaduw.—
[B.].

^ ^^„jS këh, batav., dan. — [B.l.

tO^ kijaU, z. X-Aïh.

Xo ^ kêhel, van dingen, waarvan het

eene in het andere moet komen,

zooals bv. een kram en een oog niet in

dé behoorlijke richting; niet van pas; van

dingen, waarvan het eene in het andere

heeft gepast, zooals bv. de twee deelen

van een gewricht; scharnier en dergelijke

niet m£er passend; verkromd.

^^£LjO kêham, koet., waterval.

^ \^ ^ tfkèhèm, batav.,: b^dèhém,

^ bremmen (koet.: t^ngkrèhèm, T.),
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kuchen om de opmerkzaamheid van iemand

op te wekken (tekèhèmin örang:). — [B] ;

z. l^ngkehem (T.).

mj^JO kmi^ng i
bergkristal.

i^^>0 I. kenja en kennja (skr. kanya, T.),

maagd,

IL, sirih sekenja, batav.,: s. s^tampin,

een sirihpruim , die behoorlijk tesamen gevou-

wen is en klaargemaakt, om in den mond

gestoken te worden. — [H.].

\^^y^ I. kenlat en keiinjat, soek., vochtige

of kleverige zelfstandigheden smeeren;

uitstrijken op eene plaats.

#IL, z. CL^^.

\*y^j<^ , mengennjoet, van kleine kinderen

of jonge beesten zuigen, d. i. de

noodige beweging met lippen en tong maken

(té, maoe meng^ennjoet b€èdak itoe, dat kind

wil niet zuigen). — # soek., zuigen aan borst

of uier.
^

iM^s>J> keimjit, toestemmend of aanmoedigend

met de oogen wenken.

,3 kennjir, belust zijn (z. ëugen).

ijO kenjang en ^i (kennjang^, verzadigd;

van iets. dat opgevuld wordt, bv. een'

bultzak, vol.

\jO I. kenjal en kennjal, elastiek voor het

gevoel, zooals bv. een goed gevulde

bultzak, een opgeblazen blaas, een gezwel

en dergelijke; van spijzen taai; zeepachtig

(niet eïnpoek), zooals bv. aardappelen,

ofschoon ze gaar zijn.

*II., koet., = p^nat (bal. k^nj^l, ver-

moeid).— [T.].

w>o kenjam en kennjam , even met de lippen

^ smakken, als om iets te proeven. —
* batav., kauwen, muizen, pruimen, — [B.].

^ / ^j6 kcnji, batav. (bal. k^njih, teeder,

zwak, T.), kleinzeerig; licht ziek,—
[B.].
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